
UHDWAXKIT   -   ULTRA HIGH DEFINITION WAX 
Εικονογράμματα 

 
Προειδοποιητική λέξη  
Κίνδυνος 
Δηλώσεις κινδύνου  
H228 Εύφλεκτο στερεό. 
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
Δηλώσεις προφυλάξεων  
P102 Μακριά από παιδιά. 
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. 
Επισήμανση  
Περιέχει Naptha (Petroleum), Hydrotreated Heavy 
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 Μην προκαλέσετε έμετο. Εάν συμβεί έμετος, το κεφάλι πρέπει να κρατηθεί χαμηλά για να μην 
εισέλθει ο έμετος στους πνεύμονες. Λάβετε ιατρική φροντίδα αμέσως. 
Επαφή με το δέρμα Πλύντε το δέρμα σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καθαριστικό 
δέρματος. 
Επαφή με τα μάτια Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 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 Το προϊόν περιέχει οργανικούς διαλύτες. H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και 
ζάλη. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους βλεννογόνους υμένες της μύτης, του λάρυγγα, των 
πνευμόνων και του βρογχικού συστήματος. 
Κατάποση Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Ναυτία, έμετος. Διάρροια. 
Επαφή με το δέρμα Η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, ερεθισμό και ξηροδερμία. 
Επαφή με τα μάτια Ερεθίζει τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. 
Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Ειδικές θεραπείες Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα. 
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