UYARI: C ltle ve gözle temas ett r lmemel , yutulmamalı veya buharları solunmamalıdır. C lt veya
göz le temas ett ğ nde sabunlu bol su le yıkanmalı, gerekt ğ nde tıbb yardım alınmalıdır.
Yutulduğunda kusulmamalı, ve ac l tıbb yardım alınmalıdır. Buharları solunduğunda bol nefes
alınmalı ve gerekt ğ nde tıbb yardım alınmalıdır. Kullanılmış yağları çöpe, kanal zasyona veya alıcı
ortama boşaltılmamalı, mevzuata uygun atık yağ toplama kaplarında toplanmalı ve malatçısı veya
l sanslı atık yağ toplayıcılarına tesl m ed lmel d r. Dökülmes hal nde deterjanlı bol su le yıkanmalı,
atıklar mevzuata uygun olarak bertaraf ed lmel d r. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza
ed lmel d r. Boşalan kaplar çöpe atılmamalı veya alıcı ortama bırakılmamalı, l sanslı ger dönüşüm
kuruluşlarına tesl m ed lmel d r.
CAUTION: Do not breath and swallow. Harmful n contact to sk n and eyes. Incase of contact to sk n
or eyes wash w th water and get med cal ass stance. Donot throw up at swallowed and apply for
urgent med cal ass stance. In case of vapour breath ng, take deep breathe and get med cal
ass stance f necessary. Sp ll ng to sewage and dra ns of used motor o ls and dropp ng to trash s
harmfull for env roment protect on. Collect on of waste o l must be by author sed waste o l collectors
n compl ance w th the leg slat on of waste o l conta ners. Empty packs must be p cked up by
author sed recycle collecters. Keep away from ch ldren.
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