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1. Vždy přečíst, pochopit a řídit pokyny na štítku 
    před použitím jakékoli chemické.

2. Vždy používejte P.P.E - chránit.

3. Vždy odstraňte čistící chemikálie jednou udělali 
    svou práci.

4. Nikdy nenechávejte bez dozoru chemických  
    látek. Zejména tam, děti mají přístup.

5. Nikdy nedávejte chemických látek v
    neoznačených lahví nebo kontejnerů.

6. Nikdy nemíchejte chemikálie - ne budete dělat je 
    silnější.



Mezinárodní a evropské varovné příznaky
ŠKODLIVÉ
Může vyvolat částečná zdravotní rizika, pokud
by při vdechnutí nebo při průniku kůží 
dochází.
Dráždidlo
Může způsobit zánět a podráždění, když
v bezprostřední nebo opakované nebo
déletrvající kontakt s pokožkou nebo
vdechnutí.

TOXICKÉ

Vysoce TOXICKÉ
Může způsobit vážné zdravotní riziko, nebo 
dokonce i smrt jestliže požíval, inhaloval nebo 
proniknutí pokožkou dochází.

Korozní
Může způsobit popáleniny nebo zničení živé 
tkáně při styku s kůží.

HOŘLAVÝ
Extrémně hořlavý
Používejte pouze v ohni - důkaz oblastí.
Bod varu 35c nebo nižší.
Extrémně hořlavý a plynné.
Bod vzplanutí nižší než 0 ° C
Vysoce hořlavé
používat pouze v oblastech, nehořlavý.
Bod vzplanutí nižší než 21c

NEBEZPEČNÉ NEBEZPEČÍ V 
ZDRAVÍ
Při krátkodobém nebo dlouhodobém působení 
může vyvolat vážné a dlouhodobé účinky na 
zdraví.

Škodlivé pro životní prostředí
Toxické / Velmi toxický pro vodní
organismy, může vyvolat dlouhodobý
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Nevdechujte prach nebo sprej, nebo par.
Vyhněte se kontaktu s pokožkou.
Umyjte důkladně před vámi pít, jíst a kouřit.
V případě kontaktu s očima, okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc.

Používejte vhodný ochranný oděv, oči, tvář a 
ochranu rukou.
V případě kontaktu s kůží, okamžitě omyjte 
velkým množstvím vody.
V případě kontaktu s očima, okamžitě omyjte 
velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou 
pomoc.

Používejte vhodný ochranný oděv, oči, tvář a 
ochranu rukou.
Odstraňte kontaminovaný oděv okamžitě.
V případě kontaktu s kůží, okamžitě omyjte 
velkým množstvím vody.
V případě kontaktu s očima, okamžitě důkladně
vypláchněte vodou (po dobu 15 minut) a 
vyhledejte lékařskou pomoc.

Zajistit kontejnery jsou uloženy mimo dosah 
zdrojů tepla a vznícení.
Nevdechujte páry nebo aerosoly.
Přijmout opatření na ochranu proti výbojům 
statické elektřiny.

Používejte pouze na otevřeném vzduchu nebo 
na dobře větraném místě. Používejte ochranu 
dýchacích orgánů. Používejte ochranné ru-
kavice, oblečení, ochrana očí a obličeje. Při 
požití: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte tento obal nebo označení. 
Nevyvolávejte zvracení. Pokud na kůži (nebo 
vlasy): odstraňte okamžitě kontaminovaný 
oděv. Opláchněte kůži vodou. Vyhněte se uvol-
nění prostředí.

Kontrolované expozici k přírodnímu prostředí.

“Může způsobit zranění!”
Podrobný průvodce naleznete na webové stránce HSE.

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