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1. Заўсёды прачытаць, зразумець і  
    прытрымлівацца інструкцыі на этыкетцы 
    перад выкарыстаннем любое хімічнае 
    рэчыва.

2. Заўсёды выкарыстоўвайце П.П. - абараніць 
    сябе.

3. Заўсёды вымайце хімікаты Уборка пасля таго 
    як я зрабіў сваю працу.

4. Ніколі не пакідайце без нагляду хімікаты.
    У прыватнасці, дзе дзеці маюць доступ.

5. Ніколі не стаўце хімічныя рэчывы ў   
    немеченых бутэлька або кантэйнер.

6. Не варта змешваць хімікаты - вы не будзеце 
    рабіць гэта моцны.



Міжнародныя і еўрапейскія папераджальныя знакі
Шкодных
Можа выклікаць абмежаваныя рызыкі, 
звязаныя здароўя пры ўдыханні або
пранікненне ў скуру.
раздражняльны
Можа выклікаць запаленне і раздражненне 
калі Я знаходжуся ў прамым кантакце ці 
неаднаразовых або Працяглая скуру ці 
дыхальныя шляхі.

таксічны
ВЕЛЬМІ таксічны
Можа выклікаць небяспека для здароўя
траўмы ці нават смерці пры ўдыханні
заглынанне або, калі яны пранікаюць у 
скуру.

каразійны
Можа выклікаць апёкі або знішчыць жывую 
тканіну пры кантакце са скурай.

вогненебяспечна гаручы
надзвычай запальваецца
Выкарыстоўвайце толькі вогнеўстойлівай 
вобласці. Кропка кіпення 35 ° C або менш.
Моцна гаручы газ.
Тэмпература запальвання ніжэй 0 ° C
гаручых
выкарыстоўваць толькі вобласці 
вогнеўстойлівыя.
Кропка ўспышкі ніжэй 21 C

БЯСПЕКА небяспеку для здароўя
Можа нанесці сур’ёзную шкоду 
здароўю пры працяглым уздзеянні і ў 
кароткатэрміновай і доўгатэрміновай 
перспектыве.

Небяспечны для навакольнага 
асяроддзя
Таксічныя / вельмі таксічны для
Вада можа выклікаць доўгатэрміновыя 
неспрыяльныя ўплыў на воднае асяроддзе.

Забараняецца ўдыхаць пыл ці аэразоль ці 
пар. Пазбягаць кантакту са скурай.
Прамыць, перш чым піць, ёсць ці паліць. 
У выпадку кантакту з вачыма, неадкладна 
змыць вялікай колькасцю вады і звярнуцца 
да ўрача.

Ужывайце належнае ахоўнае адзенне, вочы, 
твар і абароны рук. Пасля кантакту з скурай, 
неадкладна змыць вялікай колькасцю вады. 
У выпадку кантакту з вачыма, неадкладна 
змыць вялікай колькасцю вады і звярнуцца 
да ўрача.

Ужывайце належнае ахоўнае адзенне, вочы, 
твар і абароны рук. Неадкладна пазбавіцца 
ад забруджаннага адзення.
Пасля кантакту з скурай, неадкладна 
змыць вялікай колькасцю вады. У выпадку 
кантакту з вачыма, неадкладна прамыць (за 
15 хвілін) з вадой і звярнуцца да ўрача.

Забяспечыць кантэйнеры захоўваюцца
далёкіх ад крыніц цяпла і агню.
Забараняецца ўдыхаць дым або аэразолі.
Прыняць меры па абароне ад
статычныя разрады.

Выкарыстоўвайце толькі на адкрытым 
паветры ці ў добра вентыляваным 
месцы. Сродкі абароны органаў дыхання. 
Апранайце ахоўныя пальчаткі, адзенне,
абароны вачэй і твару. У выпадку 
неадкладна глытання выкліку / лекара. 
Выклікаць ірвоту. Пры кантакце са 
скурай (ці валасы): выдаліць неадкладна 
забруджаннага адзення. Прамыць скуру 
вадой. Забараняецца зліваць рэчыва
навакольнае асяроддзе.

Кантраляванае ўздзеянне на прыроднае 
асяроддзе.

«Можа нанесці шкоду!»
Для канчатковага кіраўніцтва, наведайце вэб-сайт HSE. 

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