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1. Lees, begrijp en volg altijd instructies op het 

    etiket voordat u het gebruikt elke chemische 

    stof.

2. Gebruik altijd P.P.E om uzelf te beschermen.

3. Verwijder altijd chemicaliën van schoonmaken 

    na het doen van hun werk.

4. Laat nooit onbeheerd chemisch product achter.

    In het bijzonder, als kinderen toegang hebben.

5. Plaats nooit chemicaliën in een fles zonder etiket 
    of container.

6. Meng geen chemicaliën - je zult ze niet meer

    doen sterk.



Internationale en Europese waarschuwingsborden

SCHADELIJKE
Kan beperkte risico’s in het veld veroorzaken

gezondheid bij inademing of als penetratie 

van de huid.

IRRITEREND
Kan dan ontsteking en irritatie veroorzaken bij 

direct of herhaald contact, of verlengd met de 

huid, of geïnhaleerd.

GIFTIG

ZEER GIFTIG
Kan een gevaar voor de gezondheid 

veroorzaken ernstig of zelfs overlijden bij 

inademing ingenomen of penetratie van de 

huid.

CORROSIEVE
Kan bij contact met de huid brandwonden of 

vernietiging van levende weefsels 

veroorzaken.

FLAMMABLE
Zeer licht ontvlambaar

Gebruik alleen in brandbestendige gebieden.

Kookpunt 35 C of minder.

Zeer licht ontvlambaar en gasvormig.

Vlampunt onder 0° C.

Licht ontvlambaar

alleen op vlambestendige plaatsen gebruiken.

Vlampunt onder 21 c.

GEVAARLIJK 

GEZONDHEIDSRISICO
Kan ernstige en langdurige gevolgen voor de 

gezondheid veroorzaken bij kortdurende of 

langdurige blootstelling.

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU
Giftig / Zeer giftig voor waterorganismen, kan 

veroorzaken lange termijn schadelijke effecten 
in het aquatisch milieu.

Stof en sprays of dampen niet inademen.

Vermijd contact met de huid.

Was goed voor drinken, eten of roken. 

In geval van contact met de ogen, spoel 

onmiddellijk met veel water en zoek een arts.

Draag geschikte beschermende kleding, oog, 

gezichts- en handbescherming.

Bij aanraking met de huid onmiddellijk 

wassen met veel water. In geval van contact 

met de ogen, spoel onmiddellijk met veel water 

en zoek een arts.

Draag geschikte beschermende kleding, oog, 

gezichts- en handbescherming.

Verwijder onmiddellijk alle besmette kleding.

Bij aanraking met de huid onmiddellijk wassen 

met veel water. In geval van contact met de 

ogen, onmiddellijk (gedurende 15 minuten) met 

water spoelen en een arts raadplegen.

Zorg ervoor dat uw containers zijn opgeslagen

weg van bronnen van hitte en ontbranding.

Damp niet inademen of spuiten.

Voer actie om te beschermen tegen statische 

ontladingen.

Gebruik alleen in de open lucht of in een goed 

geventileerde ruimte. Adembescherming 

dragen. Draag beschermende handschoenen, 

kleding, oog- en gezichtsbescherming. Bij 

inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 

de verpakking of het etiket tonen. Geen braken 

opwekken. Indien op de huid (of haar): 

verwijderen onmiddellijk alle besmette kleding. 

Huid afspoelen met water. Vermijd vrijgave in

de omgeving.

Gecontroleerd door blootstelling aan de 

natuurlijke omgeving.

“Kan verwondingen veroorzaken!”
Raadpleeg de HSE-website voor een definitieve handleiding.

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