
Elsısegélynyújtás: 
A mérgezési tünetek sok esetben csak órák múlva jelentkeznek, ezért orvosi 
megfigyelés szükséges a balesetet követı legalább 48 órán keresztül. 
Belélegezve: A sérültet vigyük friss levegıre, forduljunk orvoshoz amennyiben a tünetek 
nem múlnak el. 
Bırrel érintkezve: Általánosságban a termék nem irritálja a bırt. 
Szembe jutva: Azonnal nagy mennyiségő vízzel ki kell öblíteni a nyitott szemet néhány 
percen keresztül a szemhéj szétfeszítése közben, hogy a szem és a szemhéj minden 
szövete ki legyen mosva. Amennyiben a tünetek megmaradnak, forduljon orvoshoz. 
Lenyelve: A sérült száját azonnal öblítsük ki vízzel, és óvatosan itassunk vele vizet. 
Azonnal gondoskodjunk orvosi ellátásról.  
Védıfelszerelés:Porálarc, védıkesztyő, szorosan záró védıszemüveg. 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:  
Nem szabad élıvízbe, csatornába engedni. 
Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 
okozhat. 
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