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1. Læs altid, forstå og følg instruktioner på 
    etiketten inden brug ethvert kemikalie.

2. Brug altid P.P.E for at beskytte dig selv.

3. Fjern altid kemikalier fra rengøring efter at have 
    gjort deres job.

4. Forlad aldrig uovervåget kemikalie. Især hvis 
    børn har adgang.

5. Placer aldrig kemikalier i a flaske uden etiket  
    eller beholder.

6. Bland ikke kemikalier - du vil ikke gøre dem 
    stærkere.



Internationale og europæiske advarselsskilte

SUNDHEDSSKADELIG
Kan medføre begrænsede risici i marken

sundhed ved indånding eller hvis penetration 

af huden.

Irriterende
Kan forårsage betændelse og irritation da når 

i direkte eller gentagen kontakt, eller forlænget 

med hud eller indåndet.

GIFTIG

MEGET TOXISK
Kan forårsage sundhedsfare alvorlig eller 

endog død ved indånding indtages eller 

penetrering af huden.

Nagrizajući
Kan forårsage forbrændinger eller 

ødelæggelse af levende væv ved hudkontakt.

BRANDFARLIG
Yderst brandfarlig
Brug kun i brandsikre områder.

Kogepunkt 35 C eller mindre.

Yderst brandfarlig og gasformig.

Flammepunkt under 0 ° C

Meget brandfarlig
brug kun i flammefaste områder.
Flammepunkt under 21 c

FARLIG SUNDHEDSFARE
Kan forårsage alvorlige og længerevarende 

sundhedsvirkninger ved kort eller langvarig 

eksponering.

Farlig for miljøet
Giftig / Meget giftig for vandorganismer, kan 

forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af støv eller sprøjter eller 
dampe.
Undgå kontakt med huden.
Vask godt inden du drikker, spiser eller ryger. 
Ved kontakt med øjnene, skyll straks grundigt 
med vand og søg lægehjælp.

Brug egnede beskyttelses tøj, øjen, ansigt og 
håndbeskyttelse.
Ved kontakt med huden, vask straks med 
rigeligt vand. Ved kontakt med øjnene, skyll 
straks grundigt med vand og søg lægehjælp.

Brug egnede beskyttelses tøj, øjen, ansigt og 
håndbeskyttelse. Fjern straks alt forurenet tøj.
Ved kontakt med huden, vask straks med 
rigeligt vand. Ved kontakt med øjnene, vask 
straks (i 15 minutter) med vand og søg 
lægehjælp.

Sørg for, at dine beholdere er gemt væk fra 
kilder til varme og tænding.
Undgå indånding af damp eller spray.
Træffe foranstaltninger til beskyttelse mod
statiske udladninger.

Må kun anvendes i fri luft eller i et godt 
ventileret område. Brug åndedrætsværn.
Brug beskyttelseshandsker, tøj, øjen- og 
ansigtsbeskyttelse. Ved indtagelse: Søg straks 
læge og vis denne beholder eller etiket. 
Fremkald ikke opkastning. Hvis på  huden 
(eller håret): Fjern straks alle forurenede tøj. 
Skyl huden med vand. Undgå frigivelse i
miljøet

Kontrolleret ved udsættelse for det naturlige 
miljø.

“Kan forårsage skader!”
For en endelig vejledning henvises til HMS-hjemmesiden.

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