
MG500  -  MAGMA 
 
Εικονογράμματα 

 
Προειδοποιητική λέξη  
Προσοχή 
Δηλώσεις κινδύνου  
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Δηλώσεις προφυλάξεων  
P102 Μακριά από παιδιά. 
P264 Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο. 
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. 
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε 
γιατρό. 
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. 
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. 
P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό, 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Επισήμανση  
Περιέχει Sodium mercaptoacetate 
Επισήμανση απορρυπαντικού < 5% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αρωματικές ουσίες 
Συμπληρωματικές δηλώσεις προφυλάξεων 
P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.  
Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων  210 7793777 
Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες  στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 
 
Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Εισπνοή Μεταφέρετε το προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε 
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
Κατάποση ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εκπλύντε το στόμα σχολαστικά με νερό. Χορηγήστε άφθονο 
νερό για να πιει. Λάβετε ιατρική φροντίδα αμέσως. 
Επαφή με το δέρμα Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί 
και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν ο ερεθισμός επιμένει και 
μετά το πλύσιμο. 
Επαφή με τα μάτια Εκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συνεχίστε την έκπλυση για 15 τουλάχιστον λεπτά και 
ζητήστε ιατρική φροντίδα. 
- Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
Εισπνοή Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. 
Κατάποση Κεφαλαλγία. Ζάλη. Κόπωση. Γαστρεντερικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων στομαχικών 
διαταραχών. 
Επαφή με το δέρμα Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση ή αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. 
Επαφή με τα μάτια Ερεθίζει τα μάτια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός ερεθισμός των ματιών. Υπερβολική ύγρανση 
των ματιών. 
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