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1. Les alltid, forstå og følg instruksjoner på 

    etiketten før du bruker den noen kjemikalier.

2. Bruk alltid P.P.E for å beskytte deg selv.

3. Fjern alltid kjemikalier fra rengjøring etter å ha  
    gjort jobbene sine.

4. La aldri stå uovervåket kjemikalie. Spesielt hvis 
    barn har tilgang.

5. Legg aldri kjemikalier i a flaske uten etikett eller 
    beholder.

6. Ikke bland kjemikalier - du vil ikke gjøre dem 

    lenger sterk.



Internasjonale og europeiske advarselsskilte

SKADELIG
Kan medføre begrensede farer i feltet helse 

ved innånding eller hvis penetrasjon av huden.

Irriterende
Kan forårsake betennelse og irritasjon da når 

i direkte eller gjentatt kontakt, eller forlenget 

med hud, eller innåndet.

GIFTIG

Veldig giftig
Kan forårsake helseskader alvorlig eller til og 

med død ved innånding inntatt eller 

gjennomtrengning av huden.

ETSENDE
Kan forårsake forbrenning eller 

ødeleggelse av levende vev på hudkontakt.

BRANNFARLIG
Ekstremt brannfarlig
Bruk kun i brannbestandige områder.

Kokepunkt 35 C eller mindre.

Ekstremt brannfarlig og gassformig.

Flammepunkt under 0 ° C

Meget brannfarlig
Bruk kun i flammefaste områder.
Flammepunkt under 21 c

FARLIG HELSEFARE
Kan forårsake alvorlige og langvarige 

helseeffekter ved kort eller langvarig 
eksponering.

Skadelig for miljøet
Giftig / Meget giftig for vannlevende 

organismer, kan forårsake langsiktige 

bivirkninger i miljøet vann.

Unngå innånding av støv eller sprøyter eller 
damp.
Unngå hudkontakt.
Vask godt før du drikker, spiser eller røyker. 
Ved kontakt med øynene, skyll straks grundig 
med store mengder vann og kontakt lege.

Bruk egnet verneutstyr, øye, ansikt og 
håndvern.
Ved kontakt med huden, vask straks med 
rikelig med vann. Ved kontakt med øynene,
skyll straks grundig med store mengder vann 
og kontakt lege.

Bruk egnet verneutstyr, øye, ansikt og 
håndvern.
Fjern straks alt forurenset tøy.
Ved kontakt med huden, vask straks med 
rikelig med vann. Ved kontakt med øynene, 
vask øyeblikkelig (i 15 minutter) med vann og 
kontakt lege.

Pass på at beholderne dine er lagret
vekk fra kilder til varme og tenning.
Unngå innånding av damp eller spray.
Ta tiltak for å beskytte mot statiske utladninger.

Bruk kun i friluft eller i et godt ventilert 
område. Bruk åndedrettsvern. Bruk 
vernehansker, klær, øye og ansiktsbeskyttelse. 
Ved svelging: Kontakt lege omgående og vis 
denne beholderen eller etiketten. Ikke fremkall 
brekninger. Hvis på huden (eller håret): Fjern
umiddelbart alle forurenset klær. Skyll huden 
med vann. Unngå utslipp i miljøet.

Kontrollert ved eksponering for det naturlige 
miljøet.

“Kan forårsake skader!”
For en endelig veiledning, se HSE-nettsiden.

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