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AZERBAIJAN

1. Həmişə oxuyun, anlayın və əməl edin istifadə 
    etməzdən əvvəl etiket üzərində təlimatlar hər   
    hansı bir kimyəvi.

2. Özünüzü qorumaq üçün daima P.P.E istifadə 
    edin.

3. Kimyəvi maddələrdən həmişə çıxarın işlərini 
    etdikdən sonra təmizlik.

4. Qatıqsız kimyəvi tərk etməyin. Xüsusilə, uşaqlar 
    çıxış əldə edə bilərlər.

5. Heç birdə kimyəvi maddələr qoymayın etiket və  
    ya konteyner olmadan şüşə.

6. Kimyəvi maddələrin qarışdırılmaması - onları 
    artıq etməyəcəksiniz güclü.



Beynəlxalq və Avropa Uyarı İşarələri

Zərərli
Sahədə məhdud riskə səbəb ola bilər Əgər 
sağlamlıq varsa və ya əgər dəri penetrası.
Acışdırıcı
O zaman iltihab və qıcıq yarada bilər birbaşa 
və ya təkrar əlaqələ və ya dəri ilə uzanan və 
ya inhaled.

Zəhərli
Çox Toksik
Sağlamlıq təhlükəsi yarada bilər tənəffüs 
edildikdə ciddi və ya hətta ölüm dərinin 
yuyulması və ya nüfuz edilməsi.

Korroziyalı
Cildin təmasda canlı toxumaların yandırılması 
və ya məhv olmasına səbəb ola bilər.

Alışan
Son dərəcə yandırıcı
Yalnız yanğına davamlı sahələrdə istifadə 
edin. Qaynar nöqtə 35 C və ya daha az.
Son dərəcə yandırıcı və qazlıdır.
0 ° C-dən aşağı parlaq nöqtə.
Yüksək alovlu
yalnız alovsuz sahələrdə istifadə edin.
21 c aşağıda flash point.

SAĞLAMDA təhlükəli təhlükə
Qısa və ya uzun müddətli təsirlərdə ciddi və 
uzun müddət sağlamlıq təsirinə səbəb ola 
bilər.

Ətraf üçün zərərlidir
Toksik / çox zəhərli suda yaşayan 
orqanizmlərə səbəb ola bilər ətraf mühitə 
uzunmüddətli mənfi təsirlər su.

Toz, sprey və ya buxarı nəfəs almayın.
Dəri ilə təmasdan çəkinin.
İçməli, yemək və ya siqaret çəkmədən əvvəl 
yaxşı yuyun. Gözlərinizlə təmasda olduqda bol 
su ilə dərhal yuyun və tibbi məsləhətlər axtarın.

Müvafiq qoruyucu geyim, göz, üz və əl qoruma 
edin. Dərinizlə təmasda olduqda dərhal bol su 
ilə yuyun. Gözlərinizlə təmasda olduqda bol su 
ilə dərhal yuyun və tibbi məsləhətlər axtarın.

Müvafiq qoruyucu geyim, göz, üz və əl qoruma 
edin. Dərhal bütün çirkli geyimləri çıxarın.
Dərinizlə təmasda olduqda dərhal bol su ilə 
yuyun. Gözlərlə təmasda olduqda dərhal 
(15 dəqiqə) su ilə yuyun və tibbi məsləhətlər 
axtarın.

Konteynerlərinizin saxlanıldığından əmin olun
istilik və atəş mənbələrindən uzaqlaşır. 
Buxar və ya sprey nəfəs almayın. Qarşı 
qorumaq üçün hərəkətə keçin statik atqılar.

Yalnız açıq havada və ya yaxşı havalandırılan 
ərazidə istifadə edin. Solunumun qorunması.
Qoruyucu əlcək, geyim, göz və üz qorunması. 
Yutulursa: dərhal tibbi məsləhətlər axtarın və 
bu konteynerə və ya etiketə baxın. 
Kusturmayın. Dəridə (və ya saçda): çıxarın
dərhal bütün çirkli geyim. Dərini su ilə yuyun. 
Boşluqdan çəkinin ətraf mühit.

Təbii mühitə məruz qalmaqla nəzarət edilir.

“Yaralanmalara səbəb ola bilər!”
Qəti bir təlimat üçün HSE veb saytına baxın.

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