
Verdacht van het veroorzaken van kanker.   
Schadelijk bij inslikken. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Veroorzaakt schade aan de luchtwegen bij langdurige of herhaalde 
blootstelling. 
 
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en 
begrepen heeft. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting 
gebruiken. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKKEN: Bij 
onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij 
huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud/verpakking 
afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. 
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