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1. Beti irakurri, ulertu eta jarraitu erabili aurretik 

    etiketa buruzko argibideak edozein kimika.

2. Erabili beti P.P.E zeure burua babesteko.

3. Kendu produktu kimikoak beti garbiketa lanak 

    egin ondoren.

4. Inoiz ez utzi arretarik gabeko kimika. Bereziki, 

    seme-alabak sar daitezke.

5. Inoiz ez jarri produktu kimikoak botila etiketa 

    edo edukiontzirik gabe.

6. Ez nahastu produktu kimikoak, ez dituzu 

    gehiago egingo indartsu.



Nazioarteko eta Europako Adierazleen Errotuluak

KALTEGARRIAK
Eremuan arrisku mugatuak sor ditzake

osasuna inhaled bada edo larruazala sartzea.

IRRITATING
Hantura eta narritadura eragin dezake gero

kontaktu zuzenean edo errepikatuan, edo

larruazala luza edo inhaled.

TOXIKOAK

TOXIKOA
Osasun-arriskua sor dezake heriotza larria 

edo heriotza arnasten bada irensten edo 

larruazala sartzen.

KORROSIBOAK
Azalaren kontaktuan larruazaleko ehunak 

suntsitzen edo erretzen ditu.

SUKOIAK
Oso sukoia

Suteen aurkako eremuetan bakarrik erabili.

35 C-ko irakite-puntua edo gutxiago.

Oso sukoia eta gasa. 0 ° C beheko puntua

Oso sukoia

flame-proofing arloetan soilik erabili.
21 c azpitaldeko puntua

ARRISKU ARRISKUTSUAK 

OSASUNA
Epe laburrerako edo epe luzerako 

osasunerako efektu larriak eta luzeak sor 

ditzake.

INGURUMENERAKO 

KALTEGARRIAK
Toxic / Very Toxic for Uretako organismoek sor 

ditzakete ingurumenean eragin negatiboak 

epe luzera ura.

Ez arnasa hauts edo sprays edo lurrunak.

Azalarekin kontaktua saihestu.

Garbitu edateko, jateko edo erretzeko. 

Begien kontaktuen kasuan, uretan urez garbitu 

eta mediku aholkuak bilatu.

Higadura babes egokia, begia, aurpegia eta 

eskuz babestea. Larruazalarekin harremanetan 

jartzeko, ura askatu ezazu urarekin. 

Begien kontaktuen kasuan, uretan urez garbitu 

eta mediku aholkuak bilatu.

Higadura babes egokia, begia, aurpegia eta 

eskuz babestea.

Jantzi kutsatu guztiak kendu eta kendu.

Larruazalarekin harremanetan jartzeko, ura 

askatu ezazu urarekin. Begien kontaktuen 

kasuan, garbitu berehala (15 minutuz) urarekin 

eta kontsultatu medikuari

Ziurtatu zure edukiontziak gordetzen direla

Bero eta pizte iturrietatik kanpo.

Ez ezazu lurrunik ez spray. Hasteko, babestu 

behar duzu isurketa estatikoak.

Erabili aire librean edo ondo aireztatutako 

eremuan. Erabili arnas-babesa.

Higadura babes eskularruak, jantziak,

begi eta aurpegi babes. Irantzen bada: 

kontsultatu medikuari berehala eta erakutsi 

edukiontzi edo etiketa hori. Ez eragin oka. 

Azala (edo ilea) bada: kendu berehala 

kutsatutako arropa guztiak. Garbitu azala 

urarekin. Saihestu oharra in ingurumena.

Ingurune naturala esposizioaren bidez 

kontrolatua.

“Lesioak sor ditzake!”
Behin behineko gida, HSE webgunera jo.

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