
 

 
 

Biztonsági Adatlap 
az 2015/830 EK rendelet  szerint  

GG LAC AFIAH  

Verziószám szám.: 2.1 Felülvizsgálati dátum: 2017.3.31 Felülvizsgálati szám.: 2 Helyettesíti a 2. verziószámút 

 
 
1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA  
1.1. Termék azonosítója: 
Kereskedelmi név GG LAC AFIAH:            – EC Fertilizer 
1.2.  Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 
Vonatkozó azonosított felhasználások:  
Salétromsav ammónium kálciumsót tartalmazó műtrágyák professzionális használatára. A  vetőmagok műtrágya 
anyagaként történő  fogyasztói felhasználásra. 
Ellenjavallt felhasználás:  
Nem ajánlott más, mint az említett, célra. 
  
1.3. A biztonsági adatlap forgalmazójának adatai:  

 
  

 
 

  
1.4. Segélyhívó szám: 
 

  
 

 
 

   
  

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 
  

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:  
A keverék veszélyesnek minősül az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelet szerint. Akut toxicitás (orális) 4. Veszélyességi Kategória 
Súlyos szemkárosodás /szemirritáció , 1. Veszélyességi Kategória 
  
2.2. Címkeelemek:  

 
 

 

                                          Veszély  
H302 Lenyelve ártalmas. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
P264 Kezelés után alaposan kezet kell mosni. 
P270 Ne egyen, igyon  és dohányozzon  a termék használata közben. 
P280 Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt. 
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Ha rosszul érzi magát, forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítsen vízzel néhány percig. Távolítsa el a 
kontaktlencséket, ha ilyeneket visel  és ha az eltávolitásuk könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.  

2.3. Egyéb veszélyek:  
Az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklete szerint nincs PBT- és vPvB-értékelés, mivel a kálcium-nitrát szervetlen 

 
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK  
3.1. Anyagok: 

CAS  EC  Regisztrációs szám Osztályozás Tartalom (%) 
Salétromsav, ammónium kálcium só 

15245-12-2 
1Kálcium-nitrát 

 
239-289-5 

01-2119493947-16-
0001 

Akut toxicitás 4 
Szemkárosodás. 1 

80.0 – 85.0 

13477-34-4 233-332-1 
01-2119495093-35-

0008 
Akut toxicitás 4 

Szemkárosodás 1 
12.0 – 13.0 

 
.............................................................................................................................................................................................. 
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3.2. Keverékek:    
Nem tartalmaz veszélyes keveréket.  
Megjegyzések: a kálcium-nitrát vízmentes formái (CAS 10124-37-5) normál körülmények között nem fordulnak elő. 

A termelésben a kalcium-nitrát-tetrahidrát (CAS 13477-34-4) általánosan előforduló formáját  
alkalmazzák, amely nem minősül oxidáló hatásúnak (3 Kategóriájú oxidálószer, tüzet okozhat) 
A vízmentes formát csak regisztrációs anyagok érdekében használták fel, 
A kálcium-nitrát vízmentes formájának teljes besorolása a 16. Szakaszban található. 

    
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK  
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 
Szemmel való érintkezés esetén: Azonnal mossa le a szemét  folyóvízzel, legalább 15 percen keresztül; tartsa nyitva a 
szemhéjakat, és alkalmanként emelje fel a felső és alsó szemhéjakat. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha ilyeneket visel  
és az eltávolitásuk könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz.  
Bőrrel való érintkezés esetén: Mossuk le legalább 15 percig alaposan az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal, 
miközben a szennyezett ruhát és cipőt is el kell távolítani. Ha irritáció lép fel és továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.  
Lenyelés esetén: Forduljon orvoshoz, ha az áldozat nem érzi jól magát. Mossa ki a száját bő vízzel és ittason vele  sok 
vizet. Hánytatni tilos. Tilos bármit  szájon át adni  egy öntudatlan személynek.  
Belégzés esetén: Ha a káros hatások (például szédülés, álmosság vagy légzőszervi irritáció) fordulnának elő, azonnal 
távolítsa el az áldozatot az expozíció  területéről és vigye  friss levegőre. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést 
kell alkalmazni, és ha nehezen lélegzik, adjon oxigént, azonnal forduljon orvoshoz. A por intenzív belégzése esetén 
orvoshoz kell fordulni, amennyiekben az áldozat rosszul érzi magát.  
4.2. Az akut és a késleltetett hatások legfontosabb tünetei:  
Akut hatások: szemirritáció (vörösség). Lenyelés esetén: hasfájás, zavartság, görcsök, szédülés, fejfájás, hányinger, 
eszméletvesztés. 
Késleltetett hatások: lenyelés esetén: kékült  ajkak vagy a körmök (methemoglobinemia) 
4.3. Jelzés azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés szükségességére:  
Általában nincs szükség azonnali orvosi ellátásra és speciális kezelésre. Ha a hatás folyamatosan fennáll, forduljon 
orvoshoz. Methemoglobinemia-t okozhat. 
  
5. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK  
5.1. A  tűzoltóanyag: 
Megfelelő tűzoltóanyag: 
Megfelelő tűzoltóanyag használata. 
Megjegyzés: Az anyag nem gyúlékony, de fokozhatja  egyéb anyagok égését, előnyösebb tűzoltóanyagok a víz vagy a 
tűzoltóhab. 
Nem megfelelő tűzoltóanyag:  
Nem ismert alkalmatlan oltóanyag.   
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:  
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek, például nitrogén-oxidok (NO, NO2 stb.) keletkezhetnek. Tartsa távol az éghető 
anyagokat.  
5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok:  
Nincs szükség különleges intézkedésekre. Tűz esetén önálló légzőkészüléket és vegyvédelmi védőöltözetet kell viselni. 

  
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 
6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  
Kerülje a poros körülmények kialakulását. Kerülje a szembe és a bőrre jutást. Személyi védőfelszerelést kell használni. 
Gyújtóforrástól távol tartandó.  
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:  
Meg kell akadályozni, hogy az anyag felszíni vízekbe vagy szennyvízcsatornába jusson. Ne engedje közvetlenül 
vízforrásba. Ha véletlenül nagy mennyiségű kifolyás vagy mosófolyadék kerülne a csatornába vagy a folyókba, 
forduljon a helyi Környezetvédelmi Hatósághoz 
6.3. Módszerek és anyagok az elszigeteléshez és eltakarításához: 
Fel kell söpörni és megfelelő címkézett tartályokba  helyezni hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából. Az érintett 
területet nagy mennyiségű vízzel tisztítsa meg. Fedje le megfelelő nedvszívó anyaggal (száraz homokkal vagy földdel). 
Ne használjon fűrészport és egyéb éghető anyagokat nedvszívó anyagként. A felszívódott anyagot a későbbi 
ártalmatlanítás céljából fel kell söpörni és  szilárd hulladéktartályba helyezni. 

2/7  



 

 
 

 
 

 

     

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 
További védőeszközökkelé kapcsolatos  információkért lásd: 8. Szakaszt 
Az  anyag ártalmatlanitásával kapcsolatos további információkért lásd: 13. Szakaszt 
  
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS  
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
Használjon megfelelő szellőzéstetést. A 8.2 pontban leírtak szerint személyi védőfelszerelést kell használni. Kerülje a 
szembe és a bőrre jutást. Kerülje a poros körülmények kialakulását. Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Akadályozza meg  
nedvesség felvételét. 
Nem szabad enni, inni és dohányozni a munkavégzés területén. Használat után mosson kezet. A szennyezett ruházatot 
és védőfelszerelést távolítsa el mielőtt az étkezési területre belépne. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:  
A terméket  az eredeti tartályában tárolja. Ne tárolja éghető anyagok közelében. A tartályt szorosan lezárva, hűvös, 
száraz, jól szellőző helyen tartsa. Tartsa távol a terméket hőtől, szikrától, lángtól és más gyújtóforrásoktól, a közvetlen 
napfénytől és az összeférhetetlen anyagoktól  (lásd a 10. Szakaszt). Megfelelő anyagok  tartályoknak: Műanyag 
dobozok, tartályok és edények. 
Éghető és redukáló anyagok. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok):  
Lásd 1.2 pontot. 
  
 8 SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 

 8.1. Ellenőrzési paraméterek:  
Legmagasabb expozíciós határértékek (NPEL) a szlovák 355/2006 sz. Rendelet alapján: E termékre nincsenek 
meghatározott határértékek. 
Salétromsav, ammónium-kálciumsó: 
Szabályozott foglalkozási expozíciós határértékek: Teljes belélegezhető por - 10 mg/m3, belélegezhető por - 3 mg / m3 

 Expozíciós körülmény Származó hatást nem okozó szint (DNEL) 

 
Munkavállalók 

 
Lakosság 

   

 Orális1 Nem alkalmazható  8.33 mg/kg  napi határérték   

 Dermális1 13.9 mg/kg  napi határérték    8.33 mg/kg  napi határérték   

 Belélegzés1 24.5 mg/m3  6.3 mg/m3 

 Expozíciós  körülmény Várható hatást nem okozó szint (PNEC) 
 Aqua-édesvízi 0.45 mg/l  

 Aqua-tengeri víz 0.045 mg/l  

 Aqua-szakaszos felszabadulás 4.5 mg/l  

 STP 18 mg/l  

 8.2. Az expozíció ellenőrzése:    
Nem szükséges: A megfelelő szellőzés használata alapvető ipari gyakorlat. Ezenkívül egy szemmosó berendezés és egy 
biztonsági zuhany a tároló- vagy munkahelyiségek  mellett ajánlatos ipari gyakorlat. A vegyszerek kezelése után 
alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát, hasonlóan mielőtt ételt, dohányzást és a mosdót használ és a munkaidő 
végén. 
  

a) Szem/ arc védelem: 
b)  Bőrvédelem 

I. Kézvédelem: A elismert szabványnak megfelelő vegyszerálló, ha a kockázatértékelés ezt igy  jelzi, vegyi anyag 
kezelésekor  szükséges  áthatolhatatlan kesztyűt  kell viselni,.  
II. Egyéb: A test személyi védőfelszerelését az elvégzendő feladat és az ezzel járó kockázatok alapján kell 
kiválasztani. 

 

      c) Légutak védelme: 
A jóváhagyott szabványnak megfelelő, szabványosan  felszerelt légtisztító vagy levegő-ellátó légzőkészüléket használjon, 
ha a kockázatértékelés azt jelzi, hogy ez szükséges. A légzőkészülék kiválasztásának  az ismert vagy várható expozíciós  

.............................................................................................................................................................................................. 
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szinteken, a termék veszélyesztesi mértékein és a kiválasztott légzőkészülék biztonságos működési határain kell 
alapulnia.   

d) Termikus veszélyek :    
  Nem  áll rendelkezésre információ. 
8.3. Környezeti expozíció ellenőrzések/utasítások:  
A termék szivárgását azonnal fel  kell tisztítani, és a biztonságos ártalmatlanításhoz egy tiszta címkével ellátott 
tartályba kell helyezni. (Lásd még a 6.3  és 13 szakaszokat). 
  
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK  
9.1. Alapvető fizikai és kémiai 
tulajdonságokra vonatkozó információk: 

megjelenés: szilárd (granulátum) 

granulometria: 1 – 4 mm 

színe: fehér 

szag: szagtalan 

szag küszöb: Nem áll rendelkezésre információ. 

pH: 5.0 – 7.0 

olvadáspont/fagyáspont: 116.6°C 

kezdeti forráspont és forrásponttartomány: nincs meghatározva, nem olvadó-ig 300ºC * 

lobbanáspont: irreleváns, mivel az anyag szervetlen. 

párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre információ. 

tűzveszély(szilárd-, gázhalmazállapot): Nem gyúlékony. 

felső/alsó éghetőségi vagy robbanási  Nem áll rendelkezésre információ. 

határértékek:  

gőznyomás: 

elhanyagolhatónak tekinthető (magas olvadásponton 

alapulva ) 

gőzsűrűség: irreleváns 

sűrűség: 1.12 g/cm3 at 25°C 

oldhatóság(IES): a víz: 1,147 g/l pri 20ºC (A módszer A.6/OECD 105) 

megoszlási hányados: n-oktanol/víz: irreleváns, mivel az anyag szervetlen. 

öngyulladási hőmérséklet: Irreleváns, nem éghető anyag 

bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre információ. 

viszkozitás: nem alkalmazandó szilárd anyagokra. 

robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes. 

oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló. 
 

9.2. Egyéb információk:  

felületi feszültség: nem felületaktív (molekuláris szerkezete alapján). 

térfogatsúly meghatározására: 1,000 – 1,200 kg.m-3 

* Salétromsav-, kálcium ammóniumsó-val  kapcsolatos információk. 
 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG  
10.1. Reaktivitás. 
Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil (lásd a 7. szakaszt, kezelés és tárolás).  
10.2. Kémiai stabilitás:  
Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil (lásd a 7. szakaszt, kezelés és tárolás). 
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége:  
Hevítve, bomlástermékek szabadulnak fel. 
10.4. Kerülendő körülmények: 
Hevítésre bomlik. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: 
Reaktív vagy összeférhetetlen az alábbi anyagokkal: éghető anyagok, savak és lúgok. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: 
Ezek a termékek nitrogén-oxidok, fém-oxidok / oxidok. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK  

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

 a) akut toxicitás:  
Lenyelve ártalmas.  
Orális: 
Női, OECD 423: 
LD50: > 300 — < 2,000 mg/kg napi határérték   
Dermális: 
OECD 402 with KNO3.5Ca(NO3)2.10H2O: 
LD50 > 2,000 mg/kg napi határérték   
Belégzés: 
Nincs adat. Alacsony gőznyomás, magas szemcseméret  .  
Szub-akut toxicitás: 
Orális 28 napos; OECD 407 KNO3.5Ca(NO3)2.10H2O-vel: 
NOAEL ≥1000 mg / kg napi határérték    

b) bőrkorrózió/bőrirritáció:  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
c) súlyos szemkárosodás /irritáció: 
Súlyos szemkárosodást okoz. 
d) légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció:  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
e) csírasejt mutagenitása: 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
f) rákkeltő hatás: 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
g) reproduktív toxicitás:  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
h) STOT-egyetlen expozíció:  

Nem áll rendelkezésre 

információ. 

i) STOT-ismételt expozíció: Nem 

áll rendelkezésre információ.  
j) Aspirációs veszély: Nem áll 
rendelkezésre információ. 
12 SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  
12.1. Toxicitás:  
Halak (rövid távú): 
nincs iránymutatás, ammónium-nitrát: 48-h LC50: 447 mg/l  
Daphnia magna (rövid távú): 
OECD 202, EC C.2:  
48-órás EC50: >100 mg/l 
Algák:  
OECD 202: 
72- órás EC50: >100 mg/l 
NOEC: 100 mg/l 
Mikrobiológiai aktivitás gátlása:  
OECD 209, a nátrium-nitrát 
3- órás EC50: >1,000 mg/l 
NOEC: 180 mg/l 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 
Vizes oldatban a salétromsav, az ammónium-kálciumsó teljesen disszociálódik a Kálcium ion- (Ca2 +), az ammónium -
ion (NH4 +) és a nitrát-anion (NO3-)-ban. Salétromsav, ammónium-kálciumsó hidrolízise nem fordul elő. 
Hidrolízis: Nincs elérhető adat: nem szükséges, mivel az anyag szervetlen. 
12.3. Bioakkumulációs képesség:  
Egy  ilyen keveréknek alacsony a bioakkumuláció lehetősége. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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12.4. A talajban való mobilitás: 
Adszorpciós együttható: adszorpciós potenciálja alacsony (anyag-tulajdonságok alapján). 
12.5. A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:  
Az 1907/2006/ EK rendelet XIII. Melléklete szerint PBT és vPvB értékelést nem végeztek, mivel a salétromsav, az 
ammónium-kálciumsó szervetlen..  
12.6 Egyéb káros hatások:  
Nincs más információ.  
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK  
13.1. Hulladékkezelési módszerek:  
Hulladék maradványok: A helyi és országos előírásoknak megfelelően, hulladéklerakóban  vagy égetéssel kell 
ártalmatlanítani.   
Tartályok: Az üres tartályok vagy bélésanyagok bizonyos termékmaradványokat tarthatnak fenn. Ne ürítse ki a 
csatornába, az anyagot és tartályát biztonságos módon ártalmatlanítsa. A helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően 
kell eltávolítani és ártalmatlanitani.  
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK  
A termék az ADR/RID/IMDG kódnak megfelelően nem minősül veszélyesnek 

Az ADR  3.3 fejezetének 208. rendelkezése értelmében: A kalcium-nitrát műtrágya kereskedelmi minőségű, főleg kettős 
sóból áll (kálcium-nitrátot és ammónium-nitrátot tartalmazó), legfeljebb 10% ammónium-nitrátot és legalább 12% 
kristályos vizet tartalmazó,nem tartozik az ADR követelményeibe. 

 

14.1. UN-szám: nincs kijelölve 

14.2. UN megfelelő szállítás név: nincs kijelölve 

14.3. Közlekedés veszély osztályok: Nincs kijelölve 

14.4. Csomagolási Csoport: Nincs kijelölve 

14.5. Környezeti veszélyek: 
A termék nem minősül a környezetre veszélyes anyagnak  a 
RID/ADR/IMDG-kódex szerint . 

14.6. 
Különleges felhasználói 
óvintézkedések: 

 
A csomagolt terméket lehet szállítani gépjárműveken, vasúti kocsikon 
és hajókon. 

14.7. 
Ömlesztett szállítás 
a Marpol és az IBC-kódex II. melléklete 
szerint: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

  
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK  
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok: 
A módosított  vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi (REACH) rendelet,  
A  módosított EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008 EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint  a módosított 1907/2006/EK rendelet, 
A BIZOTTSÁG 2015/830/EU RENDELETE mely módosítja a módosított  vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi 
(REACH) rendeletet, 
A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelméről szóló 98/24/ EK irányelv, és annak módosított formája. 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: 
A REACH 14. Cikkének értelmében  a Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek. 
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
16.1. Használt információ források: 
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A biztonsági adatlapban nyújtott információk a szerkesztés időpontjában a  legjobb tudásunk és hitünk szerint 

helyesek. A megadott adatok a biztonságos kezelésre, használatra, feldolgozásra, tárolásra, szállításra, 

ártalmatlanításra, szolgálnak útmutatásul, és nem tekinthető garanciának vagy minőségi leírásnak. Az információk csak 

az adott anyagra vonatkoznak, és nem érvényes, az anyag használt más anyagokkal kombinált használata esetén, vagy 

bármilyen más e szövegben meghatározott célhasználat esetén .  
16.2. A képzésre vonatkozó utasítások::  
A termékkel való munkavégzéshez szükséges képzést- a konkrét munkahelyi feltételeknek megfelelően -be kell vonni a 
munkavégzői biztonsági oktatási rendszerbe (alapképzés, munkahelyi képzés, ismételt képzés). 
16.3. Az érintett H-mondatok jegyzéke:: 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H318 Súlyos szem sérülést okoz.  
16.4. Módosítások felülvizsgálata: 
A vízoldékonyság értékének változása a vizsgálati eredmények alapján  
16.5. Egyéb információk:  
Kalcium-nitrát CAS 10124-37-5 Osztályozása és címkézése: 
  

 
 

 

 

Veszély 
  

H272 Fokozhatja a tüzet; oxidáló hatású. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
P264 Kezelés után alaposan kezet kell mosni. 
P270 Ne egyen, igyon és dohányozzon  a termék használata közben. 
P280 Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. 
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Ha rosszul érzi magát, forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz. 
P305 + P351 + P338 HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblítsen  vízzel néhány percig. Távolítsa el a 
kontaktlencséket, ha ilyeneket visel  és az eltávolitásuk könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. 
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