
Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 

Elsısegélynyújtás: 
Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni. Légzésleállás esetén mesterséges lélegeztetést, nehéz légzésnél 
oxigént kell adni a sérültnek. Azonnal orvost kell hívni. 
Bırrel érintkezve:A szennyezett ruhát és cipıt azonnal le kell venni Ha a termék bırre kerül bı vízzel le kell mosni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutva: A szemet bı vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) azonnal 15 percig kell öblíteni, azonnal orvoshoz 
kell fordulni. 
Lenyelve: Nem szabad hánytatni orvosi utasítás nélkül. Szájöblítés után 2-4 pohár vizet vagy tejet lehet itatni a 
sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
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Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
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sérülttel. Öntudatlan személynek semmit sem szabad szájon keresztül adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 
Tünetek: 
Belélegezve: Erısen irritáló hatású a légutakra, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, esetleg légzési nehézségek, 
nyálkahártya, légzıszervek felmaródása lehetséges. 
Szembe jutva: Erısen irritálja a szem kötıhártyáját, vörösödést, felmaródást okoz. 
Bırre kerülve: Helyi irritáló hatás, bırpír, vörösödés, felmaródás. 
Lenyelve: Rosszullétet, hányingert, hányást, hasmenést, zavartságot, sokkot, kómát, felmaródásokat okoz a 
szájban, nyelıcsıben, az emésztı traktusban. Súlyos esetben halált is okozhat. 
Védıfelszerelés: 
Légzésvédelem ajánlott. Védıkesztyő, védıszemüveg, védıruházat. Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell. 
Csomagolás:  
A termék csak eredeti csomagolásban tárolható és használható. 
A termék maradékát és a szennyezett göngyöleget háztartási szeméttel nem szabad együtt győjteni, veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Környezetvédelem:  
Mikroorganizmusokra mérgezı - fertıtlenítı hatású. 
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Amennyiben a terméket olyan fürdı esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élıvízbe kerül, felhasználás elıtt 
a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 


