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1. Mindig olvassa el, értelmezze és kövesse az  
    utasításokat címke használata előtt minden 
    olyan vegyi anyag.

2. Mindig használjon P.P.E - megvédje magát.

3. Mindig vegye tisztítószerek egyszer már  
    megtette a munkahelyeket.

4. Soha ne hagyja felügyelet nélkül vegyszerek. 
    Különösen, ahol a gyerekek hozzáférhetnek.

5. Soha ne tegye vegyi anyagok egy jelöletlen 
    üvegben vagy konténerben.

6. Soha ne keverje vegyszerek. Nem fogsz, hogy 
    azok erősebbek.



Nemzetközi és Európai Figyelmeztető jelek

KÁROS
Okozhat korlátozott egészségügyi kockázatot 
belélegezve vagy ha behatolás a bőr történik.
IRRITATÍV
Okozhat gyulladást és az irritációt, ha
közvetlen vagy ismétlődő vagy tartós
érintkezés a bőrrel, vagy lélegeztek be.

MÉRGEZŐ
NAGYON MÉRGEZŐ
Okozhat súlyos egészségügyi kockázatot, 
vagy akár halált is okozhat, ha lenyelik, 
belélegezve vagy behatolás a bőr történik.

Maró
Okozhat égési sérülést vagy 
megsemmisülése az élő szövettel érintkezve 
a bőrrel.

GYÚLÉKONY
Fokozottan tűzveszélyes
Csak a tűzbiztos terület.
Forráspont 35 ° C vagy annál alacsonyabb.
Fokozottan tűzveszélyes és gáznemű.
Lobbanáspontja 0 ° C.
Tűzveszélyes
csak a tűzálló területeken.
Lobbanáspontja 21 c.

VESZÉLYES VESZÉLY AZ 
EGÉSZSÉGÜGYBEN
Súlyos és hosszan tartó egészségkárosodást 
okozhat rövid vagy hosszú távú expozíció 
esetén.

Ártalmassá KÖRNYEZET
Mérgező / nagyon mérgező a vízi
szervezetekre, hosszú távú káros
hatással lehet a vízi környezetre.

Porát nem szabad belélegezni, vagy permet 
vagy gőz. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést.
Alaposan le kell mosni, mielőtt inni, enni és 
dohányozni. Abban az esetben, ha a szemmel 
érintkezett, azonnal öblítse ki bő vízzel és 
orvoshoz kell fordulni.

Megfelelő védőruházatot, szemet, arcot és 
kézvédőt kell viselni.
Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal 
le kell mosni. Szemmel való érintkezés esetén 
bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell 
fordulni.

Viseljen megfelelő védőruházatot, szem, arc és 
a kéz védelmére.
Vegye le azonnal a szennyezett ruházatot.
Abban az esetben, ha a bőrrel érintkezik, 
azonnal mossuk le bő vízzel.
Abban az esetben, ha a szemmel érintkezett,
azonnal öblítse le (15 perc) vízzel, és orvoshoz
kell fordulni.

Biztosítani kell tartályok tárolására távol hőtől 
és gyulladástól védendő.
Ne lélegezze be a párát vagy permetet.
Intézkedéseket kell tenni a védelme sztatikus
feltöltődés ellen.

Csak szabadtéri vagy jól szellőző helyen 
használható. Viseljen légzésvédelmet. Viseljen 
védőkesztyűt, ruházatot, szem- és arcvédő. 
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni, és meg kell mutatni ezt a tartályt vagy 
címkét. Ne hánytasson. Ha a bőrön (vagy 
hajon): távolítsa el azonnal minden 
szennyezett ruhát. A bőrt öblítse le vízzel.
Kerülje el a kibocsátást a környezet.

Ellenőrzött expozíció a természeti környezet.

“Sérülést okozhat!”
A végleges útmutatót a HSE honlapján találja.

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