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1. Секогаш читајте, разбирате и следете
    инструкции на етикетата пред да ја користите
    било хемиски.

2. Секогаш користете P.P.E - за да се заштитите.

3. Секогаш отстранувајте ги хемикалиите
    чистење по завршување на работните задачи.

4. Никогаш не оставајте без надзор хемикалија.
    Особено, ако децата имаат пристап.

5. Никогаш не ставајте хемикалии во а шише без    
    етикета или контејнер.

6. Не мешајте хемикалии - нема повеќе да ги   
    правите силна.



Меѓународни и европски Предупредувачки знаци
Вредното
Може да предизвика ограничен ризик по 
здравјето ако биде вдишан или ако 
пенетрација на кожата се јавува.
Иритирачки
Може да предизвика воспаление и
иритација кога во непосредна или
повтори или подолг контакт
со кожа, или вдишување.

Токсични
Многу отровни
Може да предизвика сериозни 
здравствени ризик па дури и смрт ако 
проголтан, вдишат или пробивање на 
кожата се јавува.

Корозивни
Може да предизвика изгореници или 
уништување на живо ткиво за контакт со 
кожата.

ПЛАЗЕН / ЗАПАЛИВИ
Екстремно запалив
Употребувајте само во областите отпорни 
на оган.
Точка на вриење 35 C или помалку.
Екстремно запалив и гасовит.
Точка на палење под 0 ° C
Многу запалив
употребувајте само во областите 
заштитени со пламен.
Точка на палење под 21 c c

ОПАСЕН ОПАСНОСТ ВО 
ЗДРАВСТВО
Може да предизвика сериозни и 
пролонгирани здравствени ефекти на 
краткорочни или долгорочни изложености.

Штетно за животната средина
Токсичен / Многу токсичен за
водните организми, може да предизвика
долгорочни несакани ефекти во водната 
средина.

Не вдишувајте прашина или спрејови или 
испарувања.
Избегнувајте контакт со кожата.
Добро се мие пред да пиете, да јадете или 
пушите. Во случај на контакт со очи, веднаш 
исплакнете со многу вода и побарајте 
лекарска помош.

Носете соодветна заштитна облека, очи, 
лице и заштита на рацете.
Во случај на контакт со кожа, веднаш да се 
измие со многу вода. Во случај на контакт со 
очите, веднаш исплакнете со многу вода и 
побарајте лекарска помош.

Носете соодветна заштитна облека, очи, 
лице и заштита на рацете.
Веднаш отстранете ја контаминираната 
облека. Во случај на контакт со кожа, 
веднаш да се измие со многу вода. 
Во случај на контакт со очите, веднаш да се 
измие (за 15 минути) со вода и да се побара 
медицинска помош.

Бидете сигурни дека вашите контејнери се 
складирани далеку од извори на топлина и 
палење. Не вдишувајте ја пареата или спреј.
Преземе акција за заштита против статични 
испуштања.

Користете го само на отворено или во 
добро проветрена просторија. Носете 
респираторна заштита. Носете заштитни 
ракавици, облека, заштита на очите и 
лицето. Ако се проголта: веднаш побарајте 
лекарска помош и покажете го овој сад или 
етикета. Не предизвикувајте повраќање. 
Ако на кожата (или косата): отстранете
веднаш сите контаминирани облека. 
Исплакнете ја кожата со вода. Избегнувајте 
пуштање воживотната средина.

Контролирано со изложеност на природна 
средина.

“Може да предизвика повреди!”
За дефинитивен водич, погледнете на веб страната на HSE.

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