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COSHH świadomośc

POLAND

1. zawsze przeczytać, zrozumieć i postępować
    zgodnie z instrukcjami etykietę przed użyciem   
    jakichkolwiek chemicznych.

2. zawsze używać P.P.E - chronić siebie.

3. zawsze usunąć czyszczących raz zrobili swoje  
    miejsca pracy.

4. Nigdy nie zostawiaj chemikaliów bez nadzoru. 
    szczególnie, gdzie dzieci mają dostęp.

5. Nigdy nie wkładać środków chemicznych w 
    nieoznakowanych butelki lub kontenera.

6. Nigdy nie mieszać chemikaliów - nie robić im 
    silniejszy.



Międzynarodowych i Europejskich Znaki ostrzegawcze
SZKODLIWE
Może powodować ograniczone zagrożenie
dla zdrowia w przypadku wdychania lub
penetracji skórą.
Drażniący
Może powodować zapalenie i podrażnienie,
gdy w bezpośrednim lub wielokrotnego i
długotrwałego kontaktu ze skórą lub 
wdychania.

TOXIC
BARDZO TOKSYCZNE
Może powodować poważne zagrożenie
dla zdrowia lub nawet śmierci, jeśli spożycia, 
wdychania lub przenikanie się skóry.

CORROSIVE
Mogą powodować oparzenia lub
zniszczenie żywej tkanki w kontakcie
ze skórą.

ZAPALNY
Skrajnie łatwopalny
Stosować wyłącznie w ognioodpornych
obszarach.
Temperatura 35c pkt lub niższą.
Skrajnie łatwopalny i gazowych.
Temperatura zapłonu poniżej 0 °C.
Wysoce łatwopalny
używać tylko w miejscach, ognioodporne.
Temperatura zapłonu poniżej 21c.

NIEBEZPIECZNE 
NIEBEZPIECZEŃSTWO W ZDROWIU
Może powodować poważne i długotrwałe 
skutki zdrowotne w krótkolub 
długoterminowym narażeniu.

Szkodliwy dla środowiska
Toxic / bardzo toksycznie na organizmy
wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany 
w środowisku wodnym.

Nie wdychać pyłu lub aerozolu lub pary.
Unikać kontaktu ze skórą.
Myć się dokładnie przed jedzeniem, piciem lub 
paleniem.
W przypadku kontaktu z oczami przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, oczy, 
twarz i ochrony rąk.
W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast 
zmyć dużą ilością wody.
W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast 
przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady 
lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, oczy, 
twarz i ochrony rąk.
Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież.
W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast 
zmyć dużą ilością wody.
W przypadku kontaktu z oczami, przemyć 
natychmiast (w ciągu 15 minut) z wodą i 
zasięgnąć porady lekarza.

Zapewnienie pojemniki są przechowywane z 
dala odźródeł ciepła i zapłonu.
Nie wdychać pary ani aerozolu.
Podjęcie działań w celu ochrony przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi.

Stosować tylko na wolnym powietrzu lub w 
dobrze wentylowanym pomieszczeniu.  Nosić 
ochronę dróg oddechowych. Nosić rękawice 
ochronne, ubranie, ochrona oczu i twarzy. 
W przypadku połknięcia: natychmiast 
skontaktować się z lekarzem i pokazać 
opakowanie lub etykietę. Nie wywoływać 
wymiotów. Jeśli na skórze (lub włosach): 
usuń natychmiast wszystkie skażone ubrania. 
Spłucz skórę wodą. Unikaj wydania 
wśrodowisko.

Kontrolowana ekspozycja na środowisko 
naturalne.

“Może powodować obrażenia!”
Aby uzyskać ostateczny przewodnik, zapoznaj się z witryną HSE.

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