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1. Gjithmonë lexoni, kuptoni dhe ndiqni udhëzime  

    në etiketë para se ta përdorni çdo kimik.

2. Gjithmonë përdorni P.P.E për të mbrojtur veten.

3. Gjithmonë hiqni kimikatet nga pastrim pas 

    kryerjes së punëve të tyre.

4. Asnjëherë mos lini kimike të pambikëqyrur.

    Në veçanti, nëse fëmijët kanë qasje.

5. Asnjëherë mos vendosni kimikate në një shishe 

    pa etiketë ose enë.

6. Mos përzieni kimikate - nuk do t’i bëni ato më

    të fortë.



Shenjat paralajmëruese ndërkombëtare dhe evropiane

DËMSHËM
Mund të shkaktojë rreziqe të kufizuara në këtë 
fushë shëndeti nëse thithur ose nëse 
depërtimi i lëkurës.

NEVRIKOSSHËM
Mund të shkaktojë inflamacion dhe acarim
kur në kontakt të drejtpërdrejtë ose të 
përsëritur, ose zgjatur me lëkurë, ose thithur.

TOKSIKE
SHUMË E RREZIKSHNE
Mund të shkaktojë rrezik për shëndetin vdekje 
të rënda ose edhe nëse thithen të prekura ose 
depërtimi i lëkurës.

GËRRYES
Mund të shkaktojë djegie ose shkatërrime të 
indeve të gjalla në kontakt me lëkurën.

NDEZSHME
Jashtëzakonisht i ndezshëm
Përdorni vetëm në zona të mbrojtura nga 
zjarri. Pika vlimi 35 C ose më pak.
Jashtëzakonisht i ndezshëm dhe i gaztë.
Pika flash nën 0 ° C.
Shumë e ndezshme
përdorni vetëm në zonat e mbrojtura nga 
zjarri. Pika flash nën 21 c.

RREZIKSHMËRIA E RREZIKSHME 
NË SHËNDETËSI
Mund të shkaktojë efekte serioze dhe të 
zgjatura të shëndetit në ekspozim afatshkurtër 
ose afatgjatë.

E DËMSHME PËR MJEDISIN
Toksik / shumë toksik për organizmat ujorë, 
mund të shkaktojnë efektet afatgjata negative 
në mjedis uji.

Mos thithni pluhur, spërkatje ose avuj.
Shmangni kontaktin me lëkurën.
Lani mirë para se të pini, ha ose pini duhan. 
Në rast kontakti me sytë, menjëherë shpëlarje 
me shumë ujë dhe kërkoni këshilla mjekësore.

Veshin veshje të përshtatshme mbrojtëse, sy, 
fytyrë dhe mbrojtje dore.
Në rast të kontaktit me lëkurë, lani menjëherë 
me shumë ujë. Në rast kontakti me sytë, 
menjëherë shpëlarje me shumë ujë dhe kërkoni 
këshilla mjekësore.

Veshin veshje të përshtatshme mbrojtëse, sy, 
fytyrë dhe mbrojtje dore.
Menjëherë hiqni të gjitha veshjet e ndotura.
Në rast të kontaktit me lëkurë, lani menjëherë 
me shumë ujë. Në rast të kontaktit me sytë, lani 
menjëherë (për 15 minuta) me ujë dhe kërkoni 
këshilla mjekësore.

Sigurohuni që kontejnerët tuaj të ruhen
larg nga burimet e nxehtësisë dhe ndezjes.
Mos thithni avull ose llak.
Merrni masa për të mbrojtur shkarkimet 
statike.

Përdoreni vetëm në ajër të hapur ose në një 
zonë të ventiluar mirë. Përdorni mbrojtje të 
frymëmarrjes.
Vishni doreza, veshje, sy dhe mbrojtje fytyre. 
Nëse gëlltitet: kërkoni menjëherë këshilla 
mjekësore dhe tregoni këtë enë ose etiketë. 
Mos e nxisni vjelljen. Nëse në lëkurë (ose 
flokë): hiqni menjëherë të gjitha veshjet e 
ndotura. Lani lëkurën me ujë. 
Shmangni lirimin në mjedisi.

Kontrolluar nga ekspozimi ndaj mjedisit 
natyror.

“Mund të shkaktojë dëmtime!”
Për një udhëzues definitive, referoju në faqen e internetit të HSE.

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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