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1. Léamh, tuiscint agus leanúint i gcónaí treoracha 

    ar an lipéad sula n-úsáidtear é aon cheimiceán.

2. Bain úsáid as P.P.E i gcónaí chun tú féin a 

    chosaint.

3. Bain ceimiceáin i gcónaí ó glanadh tar éis a 

    gcuid post a dhéanamh.

4. Ná fág ceimiceach gan choinne. Go háirithe, má 

    tá rochtain ag leanaí.

5. Ná cuir ceimiceáin ar siúl i buidéal gan lipéad nó 

    coimeádán.

6. Ná ceimiceáin a mheascadh - ní dhéanfaidh tú 

    iad níos mó láidir.



Comharthaí Rabhaidh Idirnáisiúnta agus Eorpacha

DHÍOBHÁLACHA
D’fhéadfadh rioscaí teoranta a bheith ina 

chúis sa réimse sláinte más ionanálú nó más 

rud é treá an chraiceann.

IRRITATING
D’fhéadfadh sé athlasadh agus greannú a 

chur faoi deara ansin nuair a dhéantar 

teagmháil dhíreach nó arís agus arís eile, nó

fada le craiceann, nó a ionanálú.

TOCSAINEACH
TÁIRICEACH
D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le guaise 

sláinte bás tromchúiseach nó fiú má 
ionanálálfar é ionghabháil, nó briseadh an 

chraiceann.

CREIMNEACH
D’fhéadfadh sé go gcuirfí fíocháin bheo ar 

dhrugaí teagmhála nó a scriosadh.

INADHAINTE
Go mór inadhainte
Bain úsáid as ach amháin i limistéir resistant 

dóiteáin. Point fiuchphointe 35 C nó níos lú.
Go mór inadhainte agus gásach.

Pointphointe faoi bhun 0 ° C
An-inadhainte
bain úsáid as ach amháin i limistéir atá ag 

cruthú lasair. Pointí Flash faoi bhun 21 c

HAZARD DÚLACHA SA SLÁINTE
D’fhéadfadh éifeachtaí sláinte tromchúiseacha 

agus fadtéarmacha a bheith ina chúis le hais 

nochtadh gearr nó fadtéarmach.

Díobhálach Don Chomhshaol
Tocsaineach / an-tocsaineach d’orgánaigh

uisceach, éifeachtaí díobhálacha 

fadtéarmacha sa timpeallacht uisceach.

Ná bí ag spraeáil deannaigh nó spraeanna ná 
gaistí.  Seachain teagmháil le craiceann. 
Nigh go maith roimh ól, ag ithe nó ag 
caitheamh tobac. I gcás teagmhála le súile, 
sruthlaigh láithreach le go leor uisce agus 
comhairle leighis a lorg.

Caith éadaí, súl, aghaidh, agus cosaint láimhe 
cosanta oiriúnach.
I gcás teagmhála le craiceann, nigh láithreach 
le go leor uisce. I gcás teagmhála le súile, 
sruthlaigh láithreach le go leor uisce agus 
comhairle leighis a lorg.

Caith éadaí, súl, aghaidh, agus cosaint láimhe 
cosanta oiriúnach.
Bain láithreach na héadaí éillithe ar fad.
I gcás teagmhála le craiceann, nigh láithreach 
le go leor uisce. I gcás teagmhála le súile, nigh 
láithreach (ar feadh 15 nóiméad) le huisce agus 
comhairle leighis a lorg.

Bí cinnte go stóráiltear do coimeádáin as 
foinsí teasa agus adhainte. Ná breathear gal ná 
spraeáil. Déan gníomh le cosaint a dhéanamh 
in aghaidh urscaoileadh statach.

Bain úsáid as ach amháin san aer oscailte nó i 
gceantar aeir go maith. Caith cosaint 
riospráide. Caith lámhainní cosanta, éadaí,
cosaint súl agus aghaidh. Má shlogtar: 
comhairle leighis a lorg láithreach agus an 
coimeádán nó an lipéad seo a thaispeáint. Ná 
spreagadh urlacan. Más rud é ar an gcraiceann 
(nó an ghruaig): bain láithreach gach éadach 
éillithe. Sruthlaigh an craiceann le huisce. 
Seachain scaoileadh i an timpeallacht.

Rialaithe ag nochtadh don timpeallacht 
nádúrtha.

“Féadfaidh sé díobhálacha a chur faoi deara!”
Le haghaidh treoir chinntitheach, féach ar shuíomh Gréasáin HSE. 

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