

ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar bij ATImetals.com

Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar bij ATImetals.com

CHEMTREC: +1703-741-5970

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en
begrepen heft. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting
gebruiken. Beschermende handschoenen dragen. Bij huidirritatie of
uitslag: een arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. De
inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
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Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt schade aan de luchtwegen bij langdurige of herhaalde
blootstelling.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
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