
bezpečí: H315 Dráž-
dí kúži • H318 Zpúsobuje vážné 

poškozeni očí • H412 Škodlivý pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky • P101 Je-Ii nut

ná lékafská pomoc, méjte po ruce obal nebo štitek výrobku • 
P102 Uchovávejte mimo dosah détí. • P273 Zabraňte uvolnéní do životní

ho prostredí • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný odév/ochranné brý
le/obličejový štít • P302+P352 PRI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody 

• P305+P351+P338 PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vy
jméte kontaktní čačky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vy

plachování • P310 Okamžité volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STREDISKO/lékafe/ tel. 
224919293, 224915402 • P332+P313 Pfi podráždéní kuže: Vyhledejte lékafskou pomoc/ošetrení 

• P501 Odstraňte obsah/obal ve sbérné nebezpečného odpadu!• Obsahuje: lsotridekanol, etho
xylovaný, Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné solí, Amídy, CS-18 a C18-nenasyce

né., N, N-bis (hydroxyethyl). 

SK - Nebezpečenstvo: H315 Dráždi kožu• H318 Spôsobuje vážne poškodenie oči. • H412 Škodlivý pre 
vodné organizmy, s dlhodobými účinkami• P102 Uchovávajte mimo dosahu deti. • P273 Zabráňte uvoľneniu 

do životného prostredia. • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare • P302+P352 PRI 
KONTAKTE s POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody• P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Nie

koľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Po
kračujte vo vyplachovaní• P312 Pri zdravotných problémoch volajte lekára• P332+P313 Ak sa objaví podráždenie 

pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť • P501 Zneškodníte obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečné
ho odpadu • Obsahuje: C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli N,N-bis(hydroxyetyl) amidy CS-

18 a C18-nenasýtených karboxylových kyselín 

HU -Veszély: Benzolsulfonsäure, C 10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, Alcohols, C11-13-branched, 
ethoxylated • H315 Bórirritáló hatású. • H318 Súlyos szemkárosodást okoz. • P101 Orvosi tanács-

.;:::> <:::;., adás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét. • P102 Gyermekektól elzárva tar-
\l,:tl � tandó. • P280 Véd�kesztyO/védóruha/szemvédó/arcvédó használata kôtelezó. __ • P302+P352 

- � HA BÔRRE KERUL: Lemosás bó vízzel. • P305+P351+P338 SZEMBE KERULÉS esetén: 
Täbb percig tartó óvatos äblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha käny

nyen megoldható. Az äblítés folytatása. • P321 Szakellátás (lásd a cimkén). • P501 Az edény tar
talmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetkäzi szabályozásoknak megfelelôen keli hulla

dékként elhelyezni. 




