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1. Lea sempre, comprenda e segue instrucións na  

    etiqueta antes de usalo calquera produto 

    químico.

2. Use sempre P.P.E para protexerse.

3. Elimina sempre produtos químicos limpar 

    despois de facer os seus traballos.

4. Non deixe nunca produtos químicos 

    desatendidos. En particular, se os nenos teñen   

    acceso.

5. Nunca coloque produtos químicos nunha botella 

   sen etiqueta ou recipiente.

6. Non mesture produtos químicos, xa non os fará 

    máis forte.



Sinais de alerta internacional e europeo

NOCIVO
Pode causar riscos limitados no campo saúde 
se inalado ou se penetración da pel.

IRRITANTE
Pode provocar inflamación e irritación cando 
en contacto directo ou repetido, ou
prolongada coa pel ou inalado.

TÓXICO
MUY TÓXICO 
Pode causar un risco para a saúde morte 
seria ou mesmo inhalada inxerido ou 
penetración da pel.

CORROSIVO
Pode provocar queimaduras ou destrución de 
tecidos vivos en contacto coa pel.

INFLAMABLE
Moi inflamable
Use só en áreas resistentes ao lume.
Punto de ebulición 35 C ou menos.
Moi inflamable e gaseosa.
Punto de inflamación por baixo de 0 °C.
Moi inflamable
Use só en áreas a proba de chama.
Punto de inflamación por debaixo de 21 c.

PELIGRO PELIGROSO EN SALUD
Pode causar efectos de saúde graves e 
prolongados na exposición a curto ou longo 
prazo.

NOCIVO PARA O MEDIO AMBIENTE
Tóxico / moi tóxico para organismos 
acuáticos, poden causar efectos adversos a 
longo prazo no medio auga.

Non respire po ou aerosol ou vapores.
Evite o contacto coa pel.
Lavar ben antes de beber, comer ou fumar. 
En caso de contacto cos ollos, lave 
inmediatamente con abundante auga e busque 
consellos médicos.

Use roupa de protección adecuadas, ollo, 
rostro e protección das mans.
En caso de contacto coa pel, lave con 
abundante auga inmediatamente. En caso de 
contacto cos ollos, lave inmediatamente con 
abundante auga e busque consellos médicos.

Use roupa de protección adecuadas, ollo, 
rostro e protección das mans.
Retire inmediatamente toda a roupa 
contaminada. En caso de contacto coa pel, 
lave con abundante auga inmediatamente. 
En caso de contacto cos ollos, lave 
inmediatamente (por 15 minutos) con auga e 
busque consellos médicos.

Asegúrate de gardar os teus contedores
lonxe das fontes de calor e de ignición.
Non respire vapor ou aerosol. Tomar medidas 
para protexer descargas estáticas.

Use só a campo aberto ou nunha zona ben 
ventilada. Use protección respiratoria.
Use guantes de protección, roupa, protección 
para os ollos e as caras. Se é tragado: busque 
o consello médico inmediatamente e mostre 
este contedor ou etiqueta. Non induza vómitos. 
Se na pel (ou no pelo): eliminar
inmediatamente toda a roupa contaminada. 
Enxágüe a pel con auga. Evite o lanzamento en
o ambiente.

Controlada pola exposición ao contorno 
natural.

“Pode causar lesións!”
Para unha guía definitiva, consulte o sitio web de HSE.

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