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1. Lue aina, ymmärrä ja seuraa ohjeita etiketissä 
    ennen sen käyttöä mitään kemikaalia.

2. Käytä aina P.P.E: tä suojaamaan itseäsi.

3. Poista kemikaalit aina puhdistuksen jälkeen  
    töissä.

4. Älä koskaan jätä valvottua kemikaalia. 
    Erityisesti, jos lapsilla on pääsy.

5. Älä koskaan aseta kemikaaleja a pullo ilman 
    etikettiä tai astiaa.

6. Älä sekoita kemikaaleja - et tee niitä enää vahva.



Kansainväliset ja eurooppalaiset varoitusmerkit

HAITALLINEN
Voi aiheuttaa rajallisia riskejä kentällä jos 
hengitettynä tai jos ihon tunkeutuminen.

ÄRSYTTÄVÄ
Saattaa aiheuttaa tulehdusta ja ärsytystä kun 
kyseessä on suora tai toistuva kosketus tai 
pidennetään iholla tai hengitetään.

MYRKYLLINEN
ERITTÄIN MYRKYLLINEN
Voi aiheuttaa terveysvaaran vakava tai jopa 
kuolema hengitettynä nahko tai imeytyminen 
ihoon.

SYÖVYTTÄVÄ
Voi aiheuttaa palovammoja tai tuhoa eläviä 
kudoksia ihokosketuksessa.

SYTTYVÄT
Erittäin helposti syttyvä
Käytä ainoastaan   palonkestävissä tiloissa.
Kiehumispiste on 35 C tai vähemmän.
Erittäin helposti syttyvä ja kaasumaiset.
Leimahduspiste alle 0 ° C.
Helposti syttyvää
Käytä vain tulenkestäviä alueita.
Leimahduspiste alle 21 c.

VAARALLINEN VAARALLINEN 
TERVEYS
Voi aiheuttaa vakavia ja pitkäaikaisia   
terveysvaikutuksia lyhyellä tai pitkällä 
aikavälillä.

Haitallinen ympäristölle
Myrkyllinen / erittäin myrkyllinen vesieliöitä, 
voi aiheuttaa pitkäaikaisia   haittavaikutuksia 
vesiympäristössä.

Älä hengitä pölyä tai sumutetta tai höyryjä.
Vältä kosketusta ihon kanssa.
Pese hyvin ennen juomista, syömisestä tai 
tupakoinnista. 
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi 
runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Käytä sopivaa suojavaatetusta, silmää, 
kasvotusta ja käsien suojausta.
Jos ainetta joutuu iholle, pese heti runsaalla 
vedellä. Roiskeet silmistä huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä 
lääkäriin.

Käytä sopivaa suojavaatetusta, silmää, 
kasvotusta ja käsien suojausta.
Poista välittömästi kaikki saastuneet vaatteet.
Jos ainetta joutuu iholle, pese heti runsaalla 
vedellä. Roiskeet silmistä huuhdeltava 
välittömästi (15 minuutin ajan) vedellä ja 
hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Varmista, että kontit tallennetaan kaukana 
lämmönlähteistä ja sytytyksestä.
Älä hengitä höyryä tai suihketta.
Tee toimia suojellakseen staattiset päästöt.

Käytä vain ulkoilmassa tai hyvin ilmastoidussa 
tilassa. Käytä hengityksensuojainta.
Käytä suojakäsineitä, vaatteita, silmien ja 
kasvojen suojaus. Jos ainetta on nielty: 
hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja 
näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Älä 
oksennuta. Jos iholla (tai hiuksilla) poistetaan
välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. 
Huuhtele iho vedellä. Vältä vapauttamista
ympäristöön.

Valvoo altistuminen luonnolliselle ympäristölle.

“Voi aiheuttaa vammoja!”
Katso lopullinen opas sivulta HSE.

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