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1. Palaging basahin, maunawaan at sundin mga 

    tagubilin sa label bago gamitin ito anumang 

    kemikal.

2. Palaging gamitin ang P.P.E upang protektahan 

    ang iyong sarili.

3. Palaging alisin ang mga kemikal mula sa 

    paglilinis matapos gawin ang kanilang mga 

    trabaho.

4. Huwag mag-iwan ng walang-kanser na kemikal.

    Sa partikular, kung may access ang mga bata.

5. Huwag ilagay ang mga kemikal sa a bote na  

    walang label o lalagyan.

6. Huwag ihalo ang mga kemikal - hindi mo na 

    gagawin ang mga ito malakas na.



Mga Palatandaan ng Pandaigdig at European na Babala

NAKAKAPINSALANG
Maaaring maging sanhi ng limitadong mga 

panganib sa larangan kalusugan kung inumin 

o kung pagpasok ng balat.

NANGGAGALIT
Maaaring maging sanhi ng pamamaga at 

pangangati pagkatapos kapag direkta o 

paulit-ulit na contact, o prolonged sa balat, o 

inhaled.

NAKAKALASON

SOBRANG NAKAKALASON
Maaaring maging sanhi ng isang panganib sa 

kalusugan seryoso o kahit na kamatayan kung 

nilalang ingested, o pagtagos ng balat.

KAKAYAHANG
Maaaring maging sanhi ng pagkasunog o 

pagsira ng mga tisyu sa pamumuhay sa 

pakikipag-ugnay sa balat.

NASUSUNOG NA
Lubhang nasusunog

Gamitin lamang sa mga lugar na may sunog 

sa sunog. Boiling point 35 C o mas mababa.

Lubhang nasusunog at puno ng gas.

Flash point sa ibaba 0 °C.

Lubos na nasusunog

gamitin lamang sa mga lugar ng patunay ng 

apoy. Flash point sa ibaba 21 c.

MAPANGANIB NA BAHAGI SA 

KALUSUGAN
Maaaring maging sanhi ng malubhang at 

matagal na epekto sa kalusugan sa maikli o 

pangmatagalang pagkakalantad.

MAPANGANIB SA KAPALIGIRAN
Nakakalason / Napaka Nakakalason for ang

mga nabubuhay na organismo, ay maaaring 

maging sanhi pang-matagalang masamang 

epekto sa kapaligiran ng tubig.

Huwag huminga ng alikabok o spray o mga 

singaw.

Iwasan ang pakikipag-ugnay sa balat.

Hugasan nang mabuti bago uminom, kumain 

o manigarilyo. Sa kaso ng kontak sa mata, 

banlawan agad ng maraming tubig at humingi 

ng medikal na payo.

Magsuot ng naaangkop na proteksiyon na 

damit, mata, mukha, at proteksyon ng kamay.

Sa kaso ng pakikipag-ugnay sa balat, hugasan 

agad ng maraming tubig. 

Sa kaso ng kontak sa mata, banlawan agad 

ng maraming tubig at humingi ng medikal na 

payo.

Magsuot ng naaangkop na proteksiyon na 

damit, mata, mukha, at proteksyon ng kamay.

Kaagad alisin ang lahat ng kontaminadong 

damit. 

Sa kaso ng pakikipag-ugnay sa balat, hugasan 

agad ng maraming tubig. 

Sa kaso ng pakikipag-ugnay sa mga mata, 

hugasan agad (para sa 15 minuto) sa tubig at 

humingi ng medikal na payo.

Tiyaking nakaimbak ang iyong mga lalagyan

malayo sa mga pinagkukunan ng init at 

pag-aapoy.

Huwag huminga ng singaw o spray.

Gumawa ng pagkilos upang maprotektahan 

laban static discharges.

Gumamit lamang sa bukas na hangin o sa 

isang well-ventilated area. 

Magsuot ng proteksyon sa paghinga.

Magsuot ng proteksiyon guwantes, damit,

proteksyon ng mata at mukha. 

Kung swallowed: humingi ng medikal na payo 

kaagad at ipakita ang lalagyan o label na ito. 

Huwag magbuod ng pagsusuka. Kung sa balat 

(o buhok): alisin agad ang lahat ng 

kontaminadong damit. Banlawan ang balat ng 

tubig. Iwasan ang paglabas sa ang kapaligiran.

Kinokontrol ng pagkakalantad sa natural na 

kapaligiran.

“Maaaring maging sanhi ng pinsala!”
Para sa isang tiyak na gabay, sumangguni sa website ng HSE.

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