
CS Extreme Power RC-Lube
Nebezpečí
Obsahuje: Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo
závratě.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si
přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po
použití. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji
v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte
obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50
°C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Distributor: Patrik Dworschak, Pod Vinicí 884, Sezemice, Česká republika, telefon: +420 226 519 671

SK Extreme Power RC-Lube
Nebezpečenstvo
Obsahuje: [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná hydrogenáciou ropnej frakcie za prítomnosti katalyzátora.
Pozostáva z uhľovodíkov s počtom atómov uhlíka prevažne v rozmedzí od C6 do C13. Má teplotu varu v rozmedzí
približne od 65°C do 230°C.]
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Môže spôsobiť ospalosť alebo
závraty.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred
použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte
ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu
na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte lekára. Uchovávajte na
dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným
žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných
odpadov.
Distribútor: Patrik Dworschak, Pod Vinicí 884, Sezemice, Česká republika, telefón: +420 226 519 671


