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1. Винаги четете, да разбира и следва    
    указанията на етикета, преди да използвате   
    всеки химичен.

2. Винаги използвайте P.P.E - да се защитите.

3. Винаги изваждайте почистващи химикали,  
    след като сте си свършили работа.

4. Никога не оставяйте без надзор химикали.     
    Особено, когато децата имат достъп.

5. Никога не поставяйте химически вещества в 
    една бутилка без етикет или опаковка.

6. Никога не смесвайте химикали - няма да ги 
    направят посилни.



Международната и Европейската предупредителни знаци
ВРЕДНИ
Възможна е ограничен риск за здравето 
при вдишване или при проникване на 
кожата се случи.
ДРАЗНЕЩО
Може да причини възпаление и 
раздразнение, когато в непосредствена
или повтарящ се или продължителен
контакт с кожата или вдишване.

Токсични
МНОГО Токсични
Може да предизвика силно риска за
здравето и дори смърт, ако се погълне,
вдиша или проникване в кожата се случи.

КОРОЗИВНА
Може да предизвика изгаряния или
унищожаване на жива тъкан, при
контакт с кожата.

ЗАПАЛИМИ
Изключително запалим
Използвайте само в огнеупорен
райони. Точка на кипене 35 C или по-ниска.
Изключително запалим и газообразни.
Точка на възпламеняване под 0C
Силно запалим
използват само в помещения с пламък
доказателство. Точка на възпламеняване 
под 21 в

ОПАСНО ОПАСНОСТ В ЗДРАВЕТО
Може да причини сериозни и 
продължителни ефекти върху здравето при 
краткосрочна или дългосрочна експозиция.

ВРЕДНИ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Токсични / Силно токсичен за
водни организми, може да причини
неблагоприятни ефекти във водната
среда.

Да не се вдишва прах или аерозол или пара.
Да се избягва контакт с кожата.
Измийте добре, преди да пие, яде или пуши.
В случай на контакт с очите, изплакнете 
обилно с вода и потърсете медицинска 
помощ.

Да се носи подходящо защитно облекло, 
очни, лице и ръка.
В случай на контакт с кожата, измийте 
обилно с вода. В случай на контакт с очите, 
веднага да се измие с обилно количество 
вода и потърсете медицинска помощ.

Да се носи подходящо защитно облекло, 
очни, лице и ръка.
Извадете веднага всички замърсени дрехи.
В случай на контакт с кожата, измийте 
обилно с вода. В случай на контакт с очите, 
веднага да се изплакнат (за 15 минути) с 
вода и потърсете медицинска помощ.

Осигуряване на контейнери се съхраняват 
далеч от източници на топлина и запалване.
Да не се вдишват парите или спрей.
Предприемане на мерки за защита от 
статично електричество.

Да се   използва само на открито или на 
добре проветриво място. Носете дихателна 
защита. Носете защитни ръкавици, дрехи,
защита на очите и лицето. При поглъщане: 
незабавно потърсете медицинска помощ 
и покажете този контейнер или етикет. Не 
предизвиквайте повръщане. Ако върху 
кожата (или косата): премахнете незабавно 
всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата 
с вода. Избягвайте освобождаването в 
околната среда.

Контролираните излагане на околната 
среда.

“Може да причини наранявания!”
За окончателно ръководство посетете уеб сайта на HSE.

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

COSHH
КОНТРОЛ НА ВЕЩЕСТВА ОПАСНИ ДА ЗДРАВЕ
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