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1. Vienmēr izlasiet un ievērojiet norādījumus uz   
    etiķetēm Pirms jebkuru ķīmisko vielu.

2. Vienmēr lietojiet P.P.E - aizsargāt sevi.

3. Vienmēr noņemiet tīrīšanas ķimikālijas, tiklīdz tie 
    esam darījuši savu darbu.

4. Nekad neatstājiet ķimikālijas bez uzraudzības. It 
    īpaši, ja bērniem ir pieejams

5. Nekad nelieciet ķīmisko vielu nemarķētas 
    pudeles vai konteinera.

6. Nekad mix ķimikālijām - jums nebūs darīt tās 
    stiprākas.



Starptautisko un Eiropas Brīdinājuma zīmes

KAITĪGI
Var radīt noteiktu veselības apdraudējumu,
ja ieelpojot vai ādas caurlaidību notiek.
Kairinošs
Var izraisīt iekaisumu un kairinājumu,
ja tiešā vai atkārtota vai ilgstoša saskare ar
ādu vai ieelpojot.

TOXIC

ĻOTI TOXIC
Var izraisīt smagas veselības
apdraudējumu, vai pat nāvi, ja iekšķīgai
lietošanai, inhalācijai vai ādas penetrācija
notiek.

KOROZĪVS
Var izraisīt apdegumus vai saskarē ar
dzīvajiem audiem ar ādu iznīcināšanu.

UZLIESMOJOŠS
Īpaši viegli uzliesmojošs
Izmantot tikai ugunsdroša jomās.
Viršanas 35c vai zemāka.
Īpaši viegli uzliesmojošs un gāzveida.
Uzliesmošanas temperatūra ir zemāka par 0 c
Viegli uzliesmojošs
izmantot tikai nedegošu jomās.
Uzliesmošanas temperatūra ir zemāka 21.c

BĪSTAMAIS KAITĒJS VESELĪBAI
Var izraisīt nopietnu un ilgstošu ietekmi uz 
veselību īslaicīgā vai ilgstošā iedarbībā.

Kaitīgs apkārtējai videi
Toksisks / ļoti toksisks var izraisīt ūdens 
organismus ilgtermiņa nelabvēlīga ietekme 
uz vidi ūdens.

Izvairīties no putekļu ieelpošanas, vai aerosolu 
vai izgarojumiem.
Izvairīties no saskares ar ādu.
Mazgāt rūpīgi pirms jūs dzert, ēst un smēķēt.
Gadījumā, ja nokļūst acīs, nekavējoties tās 
skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt 
medicīnisku palīdzību.

Izmantot piemērotu aizsargapăērbu, lietot acu, 
sejas un roku aizsardzību.
Gadījumā, ja nokļūst uz ādas, nekavējoties 
skalot ar lielu daudzumu ūdens.
Gadījumā, ja nokļūst acīs, nekavējoties mazgāt 
ar lielu daudzumu ūdens un meklēt 
medicīnisku palīdzību.

Izmantot piemērotu aizsargapăērbu, lietot acu, 
sejas un roku aizsardzību. 
Nekavējoties atbrīvoties no visu piesārņoto 
apģērbu. 
Gadījumā, ja nokļūst uz ādas, nekavējoties 
skalot ar lielu daudzumu ūdens. 
Gadījumā, ja nokļūst acīs, nekavējoties 
tās skalot (15 minūtes) ar ūdeni un meklēt 
medicīnisku palīdzību.

Nodrošina tvertnes uzglabā prom no siltuma 
avotiem un aizdedzes.
Izvairīties no tvaiku ieelpošanas, vai aerosolu
ieelpošanas.
Veikt pasākumus, lai aizsargātu pret statisko 
izlādi.

Izmantot tikai brīvā dabā vai labi vēdināmā 
vietā. Izmantot elpošanas orgānu aizsarglīdze-
kļus. 
Valkājiet aizsargcimdus, apģērbu, acu un sejas 
aizsardzība. Ja norīts: nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību un uzrādīt šo 
iepakojumu vai etiķeti. Neizraisīt vemšanu. 
Ja uz ādas (vai matiem): noņemiet nekavējoties 
piesārņotu apģērbu. Skalot ādu ar ūdeni. 
Izvairieties no atbrīvošanas vide

Kontrolētu iedarbību uz dabas vidi.

“Var radīt traumas!”
Par galīgu rokasgrāmatu skatiet HSE tīmekļa vietni.

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