
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
DANGER

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ Νο3
Nitro Thinner No3

ΠEPIEXOMENO / CONTENT 750ml℮
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / MADE IN GREECE 
—
ΒΕΧΡΩ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
Λιοσίων 302, Αθήνα 111 45
— 
Τ +30 210 48 16 101 | F +30 210 48 20 460
E info@vechro.gr | www.vechro.gr  

Περιέχει Ξυλόλιο, µίγµα ισοµερών / xylene ακετόνη / acetone οξικός n-βουτυλεστέρας /n-butyl acetate

Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα. / Highly Flammable liquid and vapour. •Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα. / Harmful in contact with skin. •Επιβλαβές σε 
περίπτωση εισπνοής. / Harmful if inhaled. •Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. / Causes skin irritation. •Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό./ Causes 
serious eye irritation •Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. / May cause damage to organs 

through prolonged or repeated exposure. 
•Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. / May be fatal if swallowed and 

enters airways. •Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη / May cause drowsiness or dizziness. 

•Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. / May cause respiratory irritation. •Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, 
να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. / If medical advice is needed, have product container or label at 

hand.  •Μακριά από θερµότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερµές επιφάνειες.- Μην καπνίζετε/ Keep away from heat / sparks / 
open flames / hot surfaces. - No smoking.  •Μακριά από παιδιά / keep out of reach of children. 

•∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση / Read label before use. •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αµέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (τηλ. 210-7793777) / γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. / IF SWALLOWED : 
Immediately call a POISON CENTER (tel. 210-7793777) / doctor. Do NOT induce vomiting.

•Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ετικέτα) / Specific treatment (see on this label). •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
∆ΕΡΜΑ (ή τα µαλλιά) :  βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερµίδα µε νερό / IF ON SKIN (or 

hair) : take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. •ΣΕ ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : 
Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής , αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present 
and easy to do, continue rinsing. •Φυλάσσεται κλειδωµένο / store locked up. •Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετε τα πριν 

τα ξαναχρησιµοποιήσετε / take off contaminated clothing and wash it before reuse.  Απορρίψτε τα περιεχόµενα / δοχείο σύµφων 
µε τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / 

international regulations. 
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