
Kan bijtend zijn voor metalen.                                                                           
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
 
Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  No respirar el gas/la 
niebla/los vapores/el aerosol. NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken 
opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ 
CONTACT MET DE HUID (of het haar): Voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid 
met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht 
brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
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