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1. Alltaf að lesa, skilja og fylgja leiðbeiningar á  

    merkimiðanum áður en það er notað hvaða efni 

    sem er.

2. Notaðu alltaf P.P.E til að vernda þig.

3. Alltaf fjarlægja efni úr hreinsun eftir að hafa gert 

    störf sín.

4. Farið aldrei eftir eftirlitslaus efni. Einkum ef börn 

    hafa aðgang.

5. Setjið aldrei efni í a flösku án merkimiða eða 
    íláts.

6. Ekki blanda efni - þú munt ekki gera þau lengur

    sterk.



Alþjóðleg og evrópsk viðvörunarmerki

HÆTTULEGT
Getur valdið takmarkaðri áhættu á þessu sviði

heilsa ef innöndun eða ef skarpskyggni í 

húðinni.

Ertandi
Getur valdið bólgu og ertingu þá þegar í beinni 

eða endurtekinni snertingu, eða langvarandi 

húð eða innöndun.

Eitrað

Mjög Eitrað
Getur valdið heilsutjóni alvarleg eða jafnvel 

dauða ef innöndun inntöku eða skarpskyggni.

ætandi
Getur valdið bruna eða eyðingu lifandi vefja

við snertingu við húð.

ELDFIMT
Mjög eldfimt
Notið eingöngu í eldþolnum svæðum.

Suðumark 35 C eða minna.

Mjög eldfimt og lofttegund.
Flashpunktur undir 0 ° C

Mjög eldfimt
Notið aðeins í eldsvoða svæði.

Flasspunktur undir 21 c

Hættuleg hætta á heilsu
Getur valdið alvarlegum og langvarandi 

heilsufarsáhrifum við skammt eða 

langtímaáhrif.

Skaðlegt fyrir umhverfið
Eitrað / Mjög eitrað fyrir vatnalífverur, geta 

valdið Langvarandi skaðleg áhrif í umhverfinu
vatn.

Andaðu ekki ryk eða sprautur eða gufur.

Forðist snertingu við húð.

Þvoið vel fyrir drykk, borða eða reykja. 

Snerting við augu, skolið strax með miklu vatni 

og leitið læknis.

Notið viðeigandi hlífðarfatnað, augu, andlit og 

hönd.

Snerting við húð skal þvo strax með miklu 

vatni. Snerting við augu, skolið strax með 

miklu vatni og leitið læknis.

Notið viðeigandi hlífðarfatnað, augu, andlit og 

hönd. Fjarlægið strax öll mengaðan fatnað.

Snerting við húð skal þvo strax með miklu 

vatni. Snerting við augu, þvo strax (í 15 

mínútur) með vatni og leita læknis.

Gakktu úr skugga um að gámarnir séu 

geymdar í burtu frá hita og hita.

Andaðu ekki gufu eða úða. Gerðu ráðstafanir 

til að vernda gegn kyrrstöðu losun.

Notið aðeins í opnu lofti eða á vel loftræstum 

stað. Notið öndunarvörn. Notið hlífðarhanska, 

fatnað, augn- og andlitshlíf. Við inntöku: Leitið 

strax læknis og sýnið umbúðirnar eða 

merkimiðann. Ekki örva uppköst. Ef á húðinni 

(eða hárið): fjarlægið strax öll menguð föt. 

Skolið húðina með vatni. Forðastu að sleppa í

umhverfið.

Stjórnað af áhrifum á náttúrulegt umhverfi.

“Getur valdið meiðslum!”
Fyrir endanlegt handbók, sjá heimasíðu HSE.

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