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1. Llegir, comprendre i seguir sempre instruccions 

    a l’etiqueta abans d’usar-lo qualsevol producte 

    químic.

2. Utilitzeu sempre P.P.E per protegir-se.

3. Elimineu sempre productes químics netejar 

    després de fer els seus treballs.

4. No deixeu mai químics desatesos. En particular, 

    si els nens tenen accés.

5. Mai col·loqueu els productes químics en un

    ampolla sense etiqueta o contenidor.

6. No barregis productes químics, ja no els faràs 

    més fort.



Senyals d’advertència Internacionals I europeus

PERJUDICIAL
Pot causar riscos limitats en el camp
salut si s’inhala o si penetració de la pell.

IRRITANT
Pot causar inflamació i irritació quan en 
contacte directe o repetit, o bé perllongat amb 
pell o inhalat.

TÒXIC
MOLT TÒXIC
Pot causar un risc per a la salut greu o fins i 
tot mort si s’inhala ingestió o penetració de la 
pell.

CORROSIU
Pot causar cremades o destrucció de teixits 
vius en contacte amb la pell.

INFLAMABLE
Extremadament inflamable
Utilitza només en zones resistents al foc.
Punt d’ebullició 35 C o menys.
Extremadament inflamable i gasós.
Flaix inferior a 0 ° C.
Molt inflamable
Utilitzeu només en zones a prova de foc.
Punt d’inflamació per sota de 21 c.

PEL PERILLÓS PERILLOSOS EN 
SALUT
Pot causar efectes de salut greus i prolongats 
a curt o llarg termini.

NOCIU PER AL MEDI AMBIENT
Tòxic / Molt tòxic per a organismes aquàtics, 
pot causar efectes adversos a llarg termini en 
el medi ambient aigua.

No respireu pols ni aerosols o vapors.
Eviteu el contacte amb la pell.
Renteu bé abans de beure, menjar o fumar. 
En cas de contacte amb els ulls, esbandida 
immediatament amb molta aigua i busca 
consell mèdic.

Utilitzeu roba de protecció adequada, ull, cara i 
protecció de les mans.
En cas de contacte amb la pell, renteu-la 
immediatament amb molta aigua. 
En cas de contacte amb els ulls, esbandida 
immediatament amb molta aigua i busca 
consell mèdic.

Utilitzeu roba de protecció adequada, ull, cara i 
protecció de les mans.
Traieu immediatament tota la roba 
contaminada.
En cas de contacte amb la pell, renteu-la 
immediatament amb molta aigua. 
En cas de contacte amb els ulls, renteu-vos 
immediatament (durant 15 minuts) amb aigua i 
busqueu assessorament mèdic.

Assegureu-vos que els contenidors estiguin 
emmagatzemats lluny de fonts de calor i 
encès. No respireu vapor ni aerosol.
Actueu per protegir-vos descàrregues 
estàtiques.

Utilitzeu només a l’aire lliure o en una zona ben 
ventilada. Utilitza la protecció respiratòria.
Utilitzeu guants de protecció, roba,
protecció per als ulls i la cara. Si s’empassa: 
busqueu assessorament mèdic immediatament 
i mostri aquest contenidor o etiqueta. No 
indueixi el vòmit. Si a la pell (o el cabell): 
eliminar immediatament tota la roba 
contaminada. Esbandida la pell amb aigua. 
Eviteu alliberar a el medi ambient.

Controlada per l’exposició al medi natural.

“Pot causar lesions!”
Per obtenir una guia definitiva, consulteu el lloc web de l’HSE.

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