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1. Visada skaityti, suprasti ir sekti nurodymus prieš 
    naudojant bet kuri cheminė medžiaga.

2. Visada naudokite P.P.E - apsaugoti save.

3. Visada išimkite valymo chemikalai, kai jie atliko  
    savo darbą.

4. Niekada nepalikti cheminių be priežiūros. Ypač, 
    kai vaikai turi priėjimą.

5. Niekada nedėkite chemikalų neženklintos butelį 
    ar indą.

6. Niekada mišinys cheminių medžiagų,- jūs ne 
    padaryti juos stipresnis.



Tarptautinių ir Europos Įspėjamieji Ženklai

KENKSMINGI
Gali sukelti tik pavojų sveikatai, jei įkvėpus
arba įsiskverbimui į odą pasitaiko.
KENKSMINGA
Gali sukelti uždegimą ir sudirginimą, kai
tiesiogiai ar kartotinio arba ilgalaikio sąlyčio
su oda ar įkvėpus.

Toxic
Labai toksiška
Gali sukelti sunkių sveikatos rizika ar net mirtį 
prarijus, įkvėpus arba įsiskverbti į odą 
pasitaiko.

Ardanti
Gali nudeginti arba sunaikinti gyvieji audiniai 
liečiasi su oda.

Degios
Labai degi
Naudokite tik ugniai atspari srityse.
Virimo taškas 35c arba mažesnis.
Ypač degi ir dujinio.
Pliūpsnio temperatūra žemiau 0C.
Labai degi
naudoti tik liepsnos įrodymas srityse.
Pliūpsnio temperatūra žemesnė nei 21c.

PAVOJINGAS POVEIKIS SVEIKATAI
Trumpalaikis ar ilgalaikis poveikis gali sukelti 
rimtą ir ilgalaikį poveikį sveikatai.

KENKSMINGI APLINKA
Toksiška / Labai toksiška vandens
organizmams, gali sukelti ilgalaikius
nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Neįkvėpti dulkių ar purslų ar garų.
Vengti kontakto su oda.
Kruopščiai nuplauti prieš geriate, nevalgykite ir
nerūkykite.
Atsižvelgiant į įakis, nedelsiant gerai praplauti 
vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, akių, 
veido irrankų apsauga.
Patekus ant odos atveju, nedelsiant nuplauti 
dideliu kiekiu vandens.
Patekus į akis, nedelsiant gerai nuplauti 
vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, akių, 
veido ir rankų apsauga.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
Patekus ant odos atveju, nedelsiant nuplauti 
dideliu kiekiu vandens.
Atsižvelgiant į įakis, nedelsiant gerai praplauti 
vandeniu (15 minučių) su vandeniu ir kreiptis į 
gydytoją.

Užtikrinti konteineriai sandėliuojami atokiai 
nuo karščio šaltinių ir uždegimo.
Neįkvėpti garų, aerozolių.
Imtis priemonių, siekiant apsisaugoti nuo 
statinės išleidimo.

Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamoje 
patalpoje. Dėvėti kvėpavimo takų apsaugą.
Dėvėkite apsaugines pirštines, drabužius akių 
ir veido apsauga. Prarijus nedelsiant kreipkitės 
medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę 
arba etiketę. Neskatinkite vėmimo. 
Jei ant odos (ar plaukų): pašalinkite nedelsiant 
užteršti drabužius. Skalauti odą vandeniu. 
Venkite išleidimo aplinka.

Kontroliuojamos poveikio gamtinei aplinkai.

“Gali sužeisti!”
Galutinį vadovą rasite HSE tinklalapyje.

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