Αριθμός ΔΔΑ : 0

Αριθμός ΔΔΑ : 0

Αναθεώρηση : 0

Αναθεώρηση : 0

Yshield HSF 55

Yshield HSF 55

Χρώμα απομόνωσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Χρώμα απομόνωσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Net Weight

5 κιλό

Net Weight

5 κιλό

Περιέχει :

Περιέχει :

S20 Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε

S20 Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε

S21 Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

S21 Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

S23 Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα

S23 Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική
συμβουλή

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική
συμβουλή

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο
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2

1 HSF 54
2 HSF 54

1kg
5kg

