
Veroorzaakt huidirritatie. 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbeschermingdragen. Inademing van stof/rook vermijden. 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. BIJ CONTACT 
MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: het 
slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die 
het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM 
of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
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