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1. Selalu baca, mengerti dan ikuti petunjuk pada 

    label sebelum menggunakannya bahan kimia  

    apapun.

2. Selalu gunakan P.P.E untuk melindungi diri.

3. Selalu keluarkan bahan kimia dari 

    membersihkan setelah melakukan pekerjaan    

    mereka.

4. Jangan pernah meninggalkan bahan kimia tanpa 

    pengawasan. Secara khusus, jika anak memiliki 

    akses.

5. Jangan pernah menempatkan bahan kimia di a

    botol tanpa label atau wadah.

6. Jangan mencampur bahan kimia - Anda tidak 

    akan melakukannya lagi yang kuat.



Tanda Peringatan Internasional dan Eropa

BERBAHAYA
Dapat menyebabkan risiko terbatas di 

lapangan kesehatan jika terhirup atau jika

penetrasi kulit.

YG MENJENGKELKAN
Bisa menyebabkan radang dan iritasi saat itu

bila dalam kontak langsung atau berulang, 

atau berkepanjangan dengan kulit, atau 

terhirup.

TOKSIK

SANGAT TOKSIK
Dapat menyebabkan bahaya kesehatan

serius atau bahkan mati jika terhirup

tertelan, atau penetrasi pada kulit.

KOROSIF
Dapat menyebabkan luka bakar atau 

penghancuran jaringan hidup pada kontak 

kulit.

MUDAH TERBAKAR
Sangat mudah terbakar

Gunakan hanya di daerah tahan api.

Titik didih 35 C atau kurang.

Sangat mudah terbakar dan gas.

Titik nyala di bawah 0 ° C

Sangat mudah terbakar

gunakan hanya di tempat yang tahan api.

Titik nyala di bawah 21 c

BAHAYA KESEHATAN BERBAHAYA
Dapat menyebabkan efek kesehatan yang 

serius dan berkepanjangan dalam paparan 

jangka pendek atau jangka panjang.

BERBAHAYA BAGI LINGKUNGAN
Beracun / Sangat Beracun untuk organisme 

air, bisa menyebabkan efek merugikan jangka 

panjang di lingkungan air.

Jangan menghirup debu atau semprotan atau 

uap.

Hindari kontak dengan kulit.

Cuci dengan baik sebelum minum, makan atau 

merokok. Jika kena mata, segera bilas dengan 

banyak air dan dapatkan bantuan medis.

Pakailah pakaian pelindung, pelindung mata, 

wajah, dan tangan yang sesuai.

Jika kena kulit, segera cuci dengan banyak air. 

Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air 

dan dapatkan bantuan medis.

Pakailah pakaian pelindung, pelindung mata, 

wajah, dan tangan yang sesuai.

Segera lepaskan semua pakaian yang terkon-

taminasi.

Jika kena kulit, segera cuci dengan banyak air. 

Jika kena mata, segera cuci (selama 15 menit) 

dengan air dan dapatkan bantuan medis.

Pastikan wadah Anda disimpan

jauh dari sumber panas dan pengapian.

Jangan menghirup uap atau semprotan.

Mengambil tindakan untuk melindungi 

terhadap muatan statis

Gunakan hanya di udara terbuka atau di area 

yang berventilasi baik. Pakailah perlindungan 

pernafasan. Pakailah sarung tangan pelindung, 

pakaian, perlindungan mata dan wajah. Jika 

tertelan: segera dapatkan bantuan medis dan 

tunjukkan wadah ini atau labelnya. Jangan 

memaksakan muntah. Jika pada kulit (atau 

rambut): lepaskan segera semua pakaian yang 

terkontaminasi. Bilas kulit dengan air. Hindari 

pelepasan di lingkungan.

Dikendalikan oleh paparan lingkungan alam.

“Bisa menyebabkan luka!”
Untuk panduan definitif, lihat situs web HSE.

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