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Fara.
Kolväten, C6–C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5 % n-hexan
≥ 90 < 100 % vkt/vkt, Propan-2-ol ≥ 1 < 10 % vkt/vol
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid
förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan
göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för
vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte
utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl
tillsluten. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Framkalla
INTE kräkning. Samla upp spill.
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