
PROF123 omnifill  
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 2 
Περιέχει 2,2-δις [ρ- (2,3 εποξυπροποξυ)φαινυλ] προπάνιο 

 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.  

Μακριά από παιδιά 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση 

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ 
εκνεφώματα. 

Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια και/  πρόσωπο.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. 

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφ-
θείτε γιατρό.  

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 

Περιεχόμενο (ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 + 2) 1,2kg  

Χρόνος ζωής κλειστής συσκευασίας 24 μήνες  
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