Karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej zgodna z Rozporz dzeniem
(WE) nr 2015/830
DUCANIT
Wersja nr: 2.1

Data wydania: 31.3.2017

ROZDZIA
1: IDENTYFIKACJA
PRZEDSI WZI CIA

Wydanie nr: 2

Zast puje wersj nr: 2

SUBSTANCJI/MIESZANINY I PRZEDSI BIORSTWA /

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa:
DUCANIT - Nawóz WE
1.2. Odpowiednie zastosowania substancji lub mieszaniny i zastosowania niewskazane:
Znane okre lone zastosowania:
Profesjonalne u ycie nawozów zawieraj cych sól wapniowo-amonow kwasu azotowego.
Konsumenckie u ycie nasion powlekanych substancj nawozow .
Zastosowania niewskazane:
ywanie do celów innych ni podano powy ej nie jest zalecane.
1.3. Informacja o dostawcy niniejszej Karty:
Duslo, a.s.
Administratîvna budova ev.c. 1236
927 03 Sal'a
owacja
tel.: +421 31 775 2961.
adres e-mail
1.4. Numer telefonu alarmowego:
Dyspozytornia firmy
tel.: +421 31 775 4112 e-mail: dispecer@duslo.sk
NARODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM,
Klinika pracovného lekârstva a toxikolôgie, Bratislava
Tel.: 02/5477 4166 Faks: 02/5477 4605 e-mail: ntic@.ntic.sk
ROZDZIA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna wed ug Rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008
o klasyfikacji, oznakowaniu i opakowaniach substancji i mieszanin.
Toksyczno ostra (doustnie), zagro enie kategorii 4
Powa ne uszkodzenie/ podra nienie oczu, zagro enie kategorii 1
2.2. Elementy etykiety:

Niebezpiecze stwo
H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu.
P264 Dok adnie umy r ce po u yciu produktu.
P270 Nie wolno je , pi ani pali tytoniu podczas u ywania produktu.
P280 Stosowa r kawice ochronne/odzie ochronn /ochron oczu/ochron twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU PO KNI CIA: Zadzwoni do O RODKA ZATRU
lekarza, je li osoba poszkodowana czuje si le.
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P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: P uka ostro nie wod przez
kilka minut. Wyj
soczewki kontaktowe, je li s noszone i atwe do usuni cia. Kontynuowa
ukanie.
2.3. Inne zagro enia:
Zgodnie z Za cznikiem XIII do Rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006, nie wykonano oceny PBT i
vPvB, poniewa azotan wapnia jest nieorganiczny,
ROZDZIA 3: SK AD CHEMICZNY / INFORMACJA O SK ADNIKACH
3.1. Substancje:
CAS
EC
Kwas azotowy, sól wapniowo-amonowa
15245-12-2.

Numer rejestracji

Klasyfikacja

Zawarto

(%)

239-289-5.

01-2119493947-16-0001

Toks. ostra 4
Powoduje uszk.
oczu 1

80,0 - 85,0

233-332-1.

01-2119495093-35-0008

Toks. ostra 4
Powoduje uszk.
oczu 1

12,0 - 13,0

1

Azotan wapnia
13477-34-4.

3.2. Mieszaniny:
Nie zawiera niebezpiecznych mieszanin.
Uwagi:

1

Bezwodne formy azotanu wapnia (CAS 10124-37-5) w normalnych warunkach nie
wyst puj . W produkcji u ywana jest powszechnie wyst puj ca forma
czterowodnego azotanu wapnia (tetrahydrat) (CAS 13477-34-4), która nie jest
klasyfikowana jako utleniaj ca (Kat. 3 - Mo e wzmacnia ogie ; utleniacz) Forma
bezwodna by a u ywana tylko do celów rejestracji materia ów; pe
klasyfikacj
bezwodnych form azotanu wapnia podano w rozdziale 16.

ROZDZIA 4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis rodków pierwszej pomocy:
Kontakt z oczami: Natychmiast op uka du ilo ci bie cej wody przez co najmniej 15 minut,
trzymaj c powieki otwarte i wywijaj c od czasu do czasu górne i dolne powieki. Wyj soczewki
kontaktowe, je li s noszone i atwe do usuni cia. Kontynuowa p ukanie. Skorzysta z porady
lekarskiej.
Kontakt ze skór : Umy dok adnie ska one miejsce du ilo ci bie cej wody z myd em przez co
najmniej 15 minut i zdj
ska on odzie i buty. Je li podra nienie nasila si i utrzymuje,
skorzysta z porady lekarskiej
Spo ycie: Skorzysta z porady lekarskiej, je li osoba poszkodowana czuje si niedobrze. Op uka
usta du ilo ci wody i poda du o wody do picia. NIE wywo ywa wymiotów. Nie wolno niczego
podawa do ust osobie nieprzytomnej.
Wdychanie: Natychmiast wyprowadzi poszkodowanego z miejsca nara enia na wie e powietrze,
je eli wyst puj niekorzystne skutki (np. zawroty g owy, senno
lub podra nienie dróg
oddechowych). Je eli wyst pi brak oddechu, zastosowa sztuczne oddychanie, a w razie trudno ci
z oddychaniem poda tlen i skorzysta z porady lekarskiej. Skorzysta z porady lekarskiej, je li py
by intensywnie wdychany i ofiara czuje si niedobrze.
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4.2. Najwa niejsze objawy i skutki, zarówno ostre jak i opó nione:
Ostre skutki: Podra nienie oczu (zaczerwienienie). Spo ycie: ból brzucha, rozstrój, drgawki,
zawroty g owy, ból g owy, nudno ci, utrata przytomno ci.
Skutki opó nione: Spo ycie: niebieskie usta lub paznokcie palców (methemoglobinemia)
4.3. Wskazanie natychmiastowej konsultacji medycznej i niezb dnych szczególnych
zabiegów:
Zazwyczaj nie ma potrzeby natychmiastowej pomocy medycznej i szczególnych zabiegów. Je eli
skutki utrzymuj si , skorzysta z porady medycznej. Mo e powodowa methemoglobinemi .
ROZDZIA 5: RODKI PRZECIWPO AROWE
5.1. rodki ga nicze:
Odpowiednie rodki ga nicze:
ywa odpowiednich rodków ga niczych.
Uwaga: Substancja jest niepalna, lecz wspomaga palenie si innych substancji, wi c najlepszymi
mediami s woda lub piana.
Nieodpowiednie rodki ga nicze:
Nie s znane nieodpowiednie rodki ga nicze.
5.2. Szczególne zagro enia wynikaj ce z substancji lub mieszaniny:
W razie po aru mog powstawa niebezpieczne produkty rozpadu takie jak tlenki azotu (NO, NO2 ,
itp.) Trzyma z dala od materia ów palnych.
5.3. Zalecenia dla personelu stra y po arnej:
Nie s wymagane adne szczególne rodki. W razie po aru, u ywa
oddechowego.

niezale nego aparatu

ROZDZIA 6: POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
RODOWISKA
6.1. Osobiste rodki ostro no ci, sprz t ochronny i procedury awaryjne:
Nie dopu ci do zapylenia. Unika kontaktu ze skór i oczami. Korzysta ze sprz tu ochrony
indywidualnej. Trzyma z dala od róde zap onu.
6.2. rodki zabezpieczaj ce rodowisko:
Nie dopu ci do kontaktu materia u z wod i kanalizacj sanitarn . Nie wylewa bezpo rednio do
róde wody. W przypadku przypadkowego rozsypania du ych ilo ci lub rozlania pop uczyn do
kanalizacji lub cieków wodnych, skontaktowa si z lokalnym urz dem ds. rodowiska.
6.3. Metody i materia y do ograniczania i usuwania wycieku:
Zebra do odpowiednio oznakowanych pojemników do odzysku lub utylizacji. Oczy ci ska one
miejsce du ilo ci wody. Zebra za pomoc odpowiedniego materia u poch aniaj cego (suchy
piasek lub ziemia). Nie u ywa trocin ani innych palnych materia ów jako absorbentu. Poch oni
substancj zgarn i umie ci w pojemniku na odpady sta y do pó niejszej utylizacji.
6.4. Odwo ania do innych rozdzia ów:
Wi cej informacji o sprz cie ochronnym podano w rozdziale 8.
Wi cej informacji o utylizacji substancji podano w rozdziale 13.
ROZDZIA 7: POST POWANIE Z SUBSTANCJ I JEJ SK ADOWANIE
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7.1. rodki ostro no ci dla bezpiecznego obchodzenia si :
Stosowa odpowiedni wentylacj . U ywa sprz tu ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami
rozdzia u 8.2. Unika kontaktu ze skór i oczami. Nie dopu ci do zapylenia. Trzyma z dala od
róde zap onu. Nie dopu ci do zawilgocenia.
Nie wolno je , pi ani pali tytoniu w miejscach pracy. My r ce po u yciu. Zdj ska on odzie i
sprz t ochrony indywidualnej przed wej ciem do miejsc spo ywania posi ków.
7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, w cznie z materia ami niezgodnymi:
Przechowywa w oryginalnym pojemniku. Nie przechowywa w pobli u materia ów palnych.
Szczelnie zamkni te pojemniki przechowywa w ch odnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywa produkt z dala od ciep a, iskier, ognia i innych róde zap onu, bezpo redniego
wiat a s onecznego oraz materia ów niezgodnych (patrz rozdzia 10).
Odpowiedni materia pojemników: Plastikowe beczki, pojemniki i naczynia. Materia y palne i
redukuj ce.
7.3. Szczególne ko cowe zastosowania:
Patrz punkt 1.2.
ROZDZIA 8: KONTROLA NARA ENIA/ RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotycz ce kontroli:
Najwy sze granice nara enia (NPEL) oparte na s owackim rozporz dzeniu nr 355/2006: Nie
okre lono warto ci granicznych dla tego produktu.
Kwas azotowy, sól wapniowo-amonowa:
Uregulowane granice nara enia zawodowego: Ca kowity py wdychany - 10 mg/m3, Py
respirabilny - 3 mg/m3
Schemat nara enia

Poziom niepowoduj cy zmian (DNEL):
Pracownicy

Doustnie1
Przezskórnie1
Wdychanie1
Schemat nara enia
rodowisko s odkowodne
Woda morska
Przerywane uwalnianie wody
Oczyszczania cieków

Populacja ogólna

Nie dotyczy
8,33 wag./kg wag./dzie
13,9 mg/kg wag./dzie
8,33 mg/kg wag./dzie
24,5 mg/m3
6,3 mg/m3
Przewidywany poziom niepowoduj cy zmian (PNEC):
0,45 mg/l
0,045 mg/l
4,5 mg/l
18 mg/l

8.2. Kontrola nara enia:
Nie s wymagane szczególne rodki: U ywanie odpowiedniej wentylacji jest dobr praktyk
przemys ow . Ponadto, oczomyjka i prysznic dla urz dze przechowuj cych lub u ywaj cych tego
materia u s dobr praktyk przemys ow .
Dok adnie umy r ce, przedramiona i twarz po u yciu produktów chemicznych, przed jedzeniem,
paleniem tytoniu i u yciem toalety i po zako czeniu zmiany roboczej.
a) Ochrona oczu/twarzy:
ywa okularów py oszczelnych, je eli powstaj du e st
b) Ochrona skóry:
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Podczas u ywania produktów chemicznych, nale y nosi
chemoodporne, nieprzepuszczalne r kawice ochronne
spe niaj ce odpowiedni norm , je li z oceny ryzyka
wynika, e jest konieczne.
Sprz t ochrony indywidualnej do ochrony cia a powinien
by wybrany na podstawie wykonywanego zadania i
zwi zanego z tym ryzyka.

c) Ochrona dróg oddechowych:
ywa prawid owo dopasowanego, oczyszczaj cego powietrze lub zasilanego powietrzem
respiratora, je eli z oceny ryzyka wynika, e jest to konieczne. Dobór respiratora musi by
oparty na znanych lub przewidywanych poziomach nara enia, zagro eniach powodowanych
przez produkt i bezpiecznych granicach pracy wybranego respiratora.
d) Zagro enia termiczne:
Informacja niedost pna.
8.3. Kontrola nara enia rodowiska:
Rozsypany produkt powinien by niezw ocznie zebrany i umieszczony w czystym, oznakowanym
pojemniku do bezpiecznej utylizacji. (Patrz równie rozdzia 6.3 i 13.)
ROZDZIA 9: W

CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacja o podstawowych w
wygl d:
ziarnisto :
kolor:
zapach:
próg zapachowy.
pH:
temperatura topnienia / temperatura
krzepni cia:
pocz tkowa temperatura wrzenia i
przedzia wrzenia:
temperatura zap onu:
szybko parowania:
palno (cia o sta e, gaz):
górna/dolna granica palno ci lub
wybuchowo ci:
ci nienie par:

ciwo ciach fizycznych i chemicznych:
cia o sta e (granule)
1-4 mm
bia y
bezwonny
Informacja niedost pna.
5,0-7,0
116,6°C
nie wyznaczona, nie topi si do 300°C*
bez znaczenia, poniewa substancja jest nieorganiczna.
Informacja niedost pna.
Niepalny.
Informacja niedost pna.

uznane za nieistotne (na podstawie wysokiej temperatury
topnienia)
sto par:
bez znaczenia
sto par:
1,12g/cm3 w 25°C
rozpuszczalno :
w wodzie 1,147 g/l w 20°C (Metoda A.6/OECD 105)
wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda: bez znaczenia, poniewa substancja jest nieorganiczne.
temperatura samozap onu:
bez znaczenia, substancja niepalna.
temperatura rozk adu:
Informacja niedost pna
lepko :
nie dotyczy cia sta ych
ciwo ci wybuchowe:
nie jest wybuchowy
ciwo ci utleniaj ce:
brak w ciwo ci utleniaj cych
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9.2. Inne informacje:
nie jest aktywny powierzchniowo (na podstawie struktury
molekularnej)
sto nasypowa:
1,000- 1,200 kg.m-3
* informacja dotycz ca kwasu azotowego, soli wapniowo-amonowej.
napi cie powierzchniowe:

ROZDZIA 10: STABILNO

I REAKTYWNO

10.1. Reaktywno :
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i u ywania (patrz rozdzia 7 U ywanie i
przechowywanie).
10.2. Stabilno chemiczna:
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i u ywania (patrz rozdzia 7 U ywanie i
przechowywanie).
10.3. Mo liwo niebezpiecznych reakcji:
Podczas ogrzewania powstaj produkty rozk adu.
10.4. Warunki, których nale y unika :
Rozk ada si przy ogrzewaniu.
10.5. Materia y niezgodne:
Reaguje lub jest niezgodny z nast puj cymi materia ami: materia y palne, kwasy i zasady.
10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu:
Produkty te s tlenkami azotu, tlenkami metali.
ROZDZIA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacja o skutkach toksykologicznych:
a) toksyczno ostra:
a) silna toksyczno
Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
Doustnie:
Kobiety, OECD 423:
LD50: > 300 — < 2000 mg/kg wag.
Skóra:
OECD 402 z KNO3·5Ca(NO3)2·10H2O:
LD50 > 2,000 mg/kg wag.
Wdychanie:
Brak danych. Ci nienie pary uznano za niskie, wielko cz stek jest du a.
Toksyczno podostra:
Doustnie 28-dniowa; OECD 407 z KNO3·5Ca(NO3)2·10H2O:
NOAEL 1000 mg/kg wag.
b) niszczenie / podra nienie skóry:
Na podstawie dost pnych danych, kryteria klasyfikacji nie s dotrzymane.
c) powa ne uszkodzenie/ podra nienie oczu:
Powoduje powa ne uszkodzenie oczu.
d) uczulenie dróg oddechowych lub skóry:
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Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s dotrzymane.
e) mutageniczno komórek zarodków:
Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s dotrzymane.
f) rakotwórczo :
Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s dotrzymane.
g) toksyczno reprodukcyjna:
Zgodnie z dost pnymi danymi, kryteria klasyfikacji nie s dotrzymane.
h) nara enie jednorazowe toksyczno ci na organy docelowe (STOT):
Informacja niedost pna.
i) nara enie wielokrotne toksyczno ci na organy docelowe (STOT):
Informacja niedost pna.
j) zagro enie dróg oddechowych:
Informacja niedost pna.
ROZDZIA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczno :
Ryby (krótkotrwale):
brak wytycznych, dla azotanu amonu:
48-h LC50: 447 mg/l
Daphnia magna - Rozwielitka wielka (krótkotrwale):
OECD 202, EC C.2:
48-h EC50: >100 mg/l
Glony:
OECD 202
72-h EC50: >100 mg/l
NOEC: 100 mg/l
Hamowanie aktywno ci mokroorganizmów:
OECD 209, z azotanem sodowym
3-h EC50: >1 000 mg/l
NOEC: 180 mg/l
12.2. Trwa
i podatno na degradacj :
W roztworze wodnym, kwas azotowy, sól wapniowo-amonowa ulegaj ca kowitej dysocjacji na jon
wapnia (Ca2+), jon amonowy (NH4 +) i jon azotanowy (NO3 -). Nie wyst puje hydroliza kwasu
azotowego, soli wapniowo-amonowej.
Hydroliza: Brak danych: nie jest wymagana, poniewa substancja jest nieorganiczna.
12.3. Potencja bioakumulacyjny:
Taka mieszanina ma ma y potencja bioakumulacyjny.
12.4. Mobilno w glebie:
Wspó czynnik adsorpcji: Niski potencja adsorpcji (na podstawie w

ciwo ci substancji).

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB:
Zgodnie z Za cznikiem XIII do Rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006, nie wykonano oceny PBT i
vPvB, poniewa kwas azotowy (sól wapniowo-amonowa) jest nieorganiczny.
12.6. Inne niekorzystne skutki:
Brak informacji dodatkowych.
ROZDZIA 13: POST POWANIE Z ODPADAMI
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13.1. Metody oczyszczania odpadów:
Odpady pozosta ci: Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowym utylizacja na wysypisku odpadów
lub przez spopielenie.
Pojemniki: Puste pojemniki lub wy ció ka mog zawiera pewne pozosta ci produktu. Nie
usuwa do kanalizacji; usun
ten materia i jego opakowanie w bezpieczny sposób. Usuwa
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
ROZDZIA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE
Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny podczas transportu wed ug kodeksu
ADR/RID/IMDG. Klauzula 208, Rozdzia 3.3 ADR: Komercyjny gatunek nawozu azotanu wapnia,
sk adaj cego si g ównie z podwójnej soli (azotanu wapnia i azotanu amonu) zawieraj cy nie
wi cej ni 10% azotanu amonu i co najmniej 12% wody krystalizacji, nie podlega wymaganiom
ADR.
14.1. Numer ONZ:

nieprzypisany

14.2. W

nieprzypisana

ciwa nazwa przewozowa ONZ:

14.3. Klasa zagro enia w transporcie:

nieprzypisana

14.4. Grupa pakowania:

nieprzypisana

14.5. Zagro enia dla rodowiska:

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar
niebezpieczny wed ug kodeksu ADR/RID/IMDG.
Opakowany produkt mo e by transportowany
pojazdami, kolej i statkami.
Informacja niedost pna.

14.6. Szczególne rodki ostro no ci dla
ytkownika:
14.7. Transport luzem zgodnie z
Za cznikiem II do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksu IBC:

ROZDZIA 15: INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy/legislacje dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i rodowiska szczególne dla
substancji lub mieszaniny:
Poprawka do Rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. dotycz cego rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowania ogranicze w
zakresie chemikaliów (REACH) ze zmianami.
ROZPORZ DZENIE (WE) nr 1272/2008 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 z poprawkami;
ROZPORZ DZENIE
KOMISJI (UE) nr 1907/2006 zmieniaj ce Rozporz dzenie (UE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz cego rejestracji, oceny, udzielania zezwole i
stosowania ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH);
Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa pracowników przed ryzykiem
zwi zanym ze rodkami chemicznymi w miejscu pracy z poprawkami;
15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego:
Zgodnie z Rozporz dzeniem REACH, Artyku 14 przeprowadzono ocen
chemicznego dla poszczególnych sk adników mieszaniny.
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ROZDZIA 16: INNE INFORMACJE
16.1. Wykorzystane ród a informacji:
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki odpowiadaj naszej wiedzy, informacji i
przekonaniom w dniu wydania karty. Podane informacje maj s
jedynie jako wskazówka do
bezpiecznego pos ugiwania si , u ycia, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji oraz
uwalniania i nie mog by uwa ane za gwarancj ani specyfikacj jako ci produktu. Podane
informacje dotycz tylko okre lonego materia u i mog by niewa ne dla takiego materia u u ytego
w po czeniu z innymi materia ami lub w innym procesie, o ile w tek cie nie podano inaczej .
16.2. Instrukcje dotycz ce szkolenia:
Instrukcje pracy z produktem powinny by w czone do systemu edukacji o bezpiecze stwie pracy
(szkolenie wst pne, szkolenie w miejscu pracy, szkolenie ponowne) zgodnie z konkretnymi
warunkami na stanowisku pracy.
16.3. Lista odpowiednich zwrotów H:
H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu.
16.4. Zmiany dokonane w tym wydaniu:
Zmiana warto ci rozpuszczalno ci w wodzie na podstawie wyników bada .
16.5. Inne informacje:
Klasyfikacja i oznakowanie azotanu wapnia CAS 10124-37-5:

Niebezpiecze stwo
H272 Mo e wzmacnia ogie ; utleniacz..
H302 Dzia a szkodliwie po po kni ciu.
H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu.
P264 Dok adnie umy r ce po u yciu produktu.
P270 Nie wolno je , pi ani pali tytoniu podczas u ywania produktu.
P280 Stosowa r kawice ochronne/odzie ochronn /ochron oczu/ochron twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU PO KNI CIA: Zadzwoni do O RODKA ZATRU lub wezwa
lekarza, je li osoba poszkodowana czuje si le.
P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: P uka ostro nie wod przez
kilka minut. Wyj
soczewki kontaktowe, je li s noszone i atwe do usuni cia. Kontynuowa
ukanie.
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