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1. Πάντα να διαβάζετε, να κατανοείτε και να
    ακολουθείτε οδηγίες στην ετικέτα πριν τη   
    χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε χημική ουσία.

2. Χρησιμοποιείτε πάντα το P.P.E για να  
    προστατεύσετε τον εαυτό σας.

3. Απομακρύνετε πάντα τα χημικά από καθαρισμό 
    μετά από να κάνουν τις δουλειές τους.

4. Ποτέ μην αφήνετε χημικά χωρίς επιτήρηση.
    Ειδικότερα, εάν τα παιδιά έχουν πρόσβαση.

5. Ποτέ μην τοποθετείτε χημικά σε α μπουκάλι 
    χωρίς ετικέτα ή δοχείο.

6. Μην αναμιγνύετε χημικά - δεν θα τα κάνετε πια
    ισχυρές.



Διεθνή και ευρωπαϊκά προειδοποιητικά σημάδια
ΕΠΙΒΛΑΒΗ
Μπορεί να προκαλέσει περιορισμένους 
κινδύνους στον τομέα υγεία εάν εισπνευσθεί ή 
εάν διείσδυση του δέρματος.
ερεθιστικό
Μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και ερεθισμό 
στη συνέχεια όταν βρίσκεται σε άμεση ή 
επαναλαμβανόμενη επαφή, ή παρατείνεται με 
το δέρμα ή εισπνέεται.

ΤΟΞΙΚΑ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ
Μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία
σοβαρή ή ακόμη και θάνατο αν εισπνευσθεί
κατάποση ή διείσδυση του δέρματος.

διαβρωτικός
Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή 
καταστροφή ζωντανών ιστών σε επαφή με το 
δέρμα.

ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ
Εξαιρετικά εύφλεκτο
Χρησιμοποιείτε μόνο σε περιοχές ανθεκτικές 
στη φωτιά. Σημείο ζέσης 35 C ή μικρότερο.
Εξαιρετικά εύφλεκτο και αέρια.
Σημείο ανάφλεξης κάτω από 0 ° C
Πολύ εύφλεκτο
χρησιμοποιήστε μόνο σε περιοχές με 
προστασία από φλόγες.
Σημείο ανάφλεξης κάτω από 21 c

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ
Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και 
παρατεταμένες επιδράσεις στην υγεία σε 
βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη έκθεση.

Επιβλαβές για το περιβάλλον
Τοξικό / Πολύ τοξικό για υδρόβιους 
οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει
μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον νερού.

Μην αναπνέετε σκόνη ή ψεκασμούς ή ατμούς.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
Πλύνετε καλά πριν πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.

Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, 
μάτι, πρόσωπο και προστασία των χεριών.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, 
μάτι, πρόσωπο και προστασία των χεριών.
Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως (για 15 
λεπτά) με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία σας είναι 
αποθηκευμένα μακριά από πηγές θερμότητας 
και ανάφλεξης. Μην αναπνέετε ατμούς ή 
ψεκασμούς. Λάβετε μέτρα για την προστασία 
από στατικές εκκενώσεις.

Χρησιμοποιείτε μόνο σε υπαίθριους χώρους 
ή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φορέστε 
αναπνευστική προστασία. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια, ρούχα, προστασία 
ματιών και προσώπου. Σε περίπτωση 
κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην 
προκαλείτε εμετό. Εάν στο δέρμα (ή στα 
μαλλιά): αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα 
ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. 
Αποφύγετε την απελευθέρωση περιβάλλοντος.

Ελεγχόμενη από την έκθεση στο φυσικό 
περιβάλλον.

“Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς!”
Για έναν οριστικό οδηγό, ανατρέξτε στον ιστότοπο του HSE.

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