
SYTYTYSNESTE
TÄNDVÄTSKA

Säilytettävä ja kuljetettava pystyasennossa. 
Förvaras och transporteras i upprätt ställning.

TDMS0515

Tokmanni Oy
Isolammintie 1
04600 Mäntsälä  
puh./ tel. 020 33 1415 (klo 9−18)
asiakaspalvelu@tokmanni.fi

Pullo/Flaska

Tyhjä pakkaus voidaan 
hävittää sekajätteenä.

Tom förpackning kan kastas 
i blandavfallet. 1 L

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas/ 
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, < 0,1 %
64742-48-9 (CAS)
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Sytty-
vä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 
Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut 
vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMI-
KAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä 
lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Ota yhteys MYRKY-
TYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 
EI saa oksennuttaa. Tulipalon sattuessa, käytä ABC-vaahto-
sammutinta sen sammuttamiseen.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvä-
garna. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig 
eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller huds-
prickor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrym-
men. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla 
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INAND-
NING: Flytta personen till frisk luft och se 
till att han eller hon vilar i en ställning 
som underlättar andningen.
Vid obehag, kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL 
eller läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Vid brand: Släck med 
ABC-skumsläckare.

SYTYTYSNESTE grillihiilien, nuotion sekä 
takka- ja saunapuiden sytytykseen. 
Käyttöohje Ruiskuta tasaisesti ennen sytyt-
tämistä grillihiilille tai polttopuille. Anna nes-
teen imeytyä hetki ennen sytyttämistä. Pieni-
kin määrä sytytysnestettä nieltynä saattaa 
aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion. 

Varoitus! Kuumaan grilliin tai hehkuville hiilil-
le kaadettu neste saattaa syttyä hulmahduk-
senomaisesti.
Varning! Denna vätska kan blossa upp, 
om den hälles på het grill eller 
glödande kol.

TÄNDVÄTSKA för tändning av grillkol, 
lägereld samt bras- och bastuved. 
Bruksanvisning Spraya jämnt innan antänd-
ning på grillkol eller ved. Låt vätskan absor-
beras en stund innan antändning. Även en 
liten mängd förtärd tändvätska kan orsaka 
en livshotande lungskada. 

VAARA
FARA


