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1. Lugege alati, mõistke ja järgige juhised etiketil 
    enne kasutamist iga kemikaal.

2. Kasutage ennast kaitsmiseks alati P.P.E.

3. Alati eemaldage kemikaalid puhastamine pärast 
    tööde teostamist.

4. Ärge jätke järelevalvet kemikaali. Täpsemalt, kui 
    lastel on juurdepääs.

5. Ärge kunagi asetage kemikaale a pudel etiketil 
    või konteineris.

6. Ärge segage kemikaale - te ei tee neid enam
    tugev.



Rahvusvahelised ja Euroopa Hoiatusmärgid

KAHJULIK
Võib põhjustada piiratud riske selles 

valdkonnas tervisena sissehingamisel või kui

naha tungimine.

Ärritav
See võib põhjustada põletikku ja ärritust kui 

see toimub otseselt või korduvalt, või naha 

pikendamine või sissehingamine.

TOKSILINE
VÄGA TOKSILINE
Võib põhjustada nahale sattudes elusate 

kudede põletust või hävitamist.

KORROSIOON
Poate cauza arsuri sau distrugerea ţesuturile 
vii la contactul cu pielea.

KERGESTISÜTTIV
Eriti tuleohtlik
Kasutada ainult tulekindlates kohtades.

Keemistemperatuur 35 ° C või vähem.

Eriti tuleohtlik ja gaasiline.

Leekpunkt alla 0 °C.

Väga tuleohtlik
kasutada ainult leegikindlates kohtades.

Leekpunkt alla 21 °C.

OHTLIK RISK TERVISES
Lühi- või pikaajaline kokkupuude võib 

põhjustada tõsiseid ja pikaajalisi 

tervisekahjustusi.

Keskkonnale kahjulik
Toksiline / väga toksiline veeorganismid 

võivad põhjustada pikaajaline kahjulik mõju 

keskkonnale veega.

Ärge hingake tolmu, pihustit või auru.
Vältige nahale sattumist.
Pese korralikult enne joomist, söömist või 
suitsetamist. Silma sattumisel loputada 
koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Kanda sobivat kaitseriietust, silmade, näo ja 
käte kaitsevahendeid. 
Kokkupuutel nahaga pesta koheselt rohke 
veega. 
Silma sattumisel loputada koheselt rohke 
veega ja pöörduda arsti poole.

Kanda sobivat kaitseriietust, silmade, näo ja 
käte kaitsevahendeid. 
Võtta koheselt kõik saastunud riided. 
Kokkupuutel nahaga pesta koheselt rohke 
veega. 
Silma sattumisel pesta kohe (15 minutit) veega 
ja pöörduda arsti poole

Veenduge, et teie konteinerid oleksid 
salvestatud eemal soojuse ja süüteallikatest.
Ärge hingake auru ega pihustage.
Võtta meetmeid, et kaitsta staatiline 
tühjendamine.

Kasutada ainult õhu või hästi ventileeritavas 
kohas. Kandke hingamisteede kaitset.
Kandke kaitsekindaid, riideid
silmade ja näo kaitse. Allaneelamisel: 
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata 
talle pakendit või etiketti. Ärge kutsuge esile 
oksendamist. Kui nahal (või juuksel):
eemaldage kohe saastunud riided. Loputage 
nahka veega. Vältige vabastamist keskkond.

Kontrollitakse kokkupuutel 
looduskeskkonnaga.

“Võib põhjustada vigastusi!”
Täpsema juhendi leiate HSE veebisaidilt.

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