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1. Sempre leia, entenda e siga as instruções do   

    rótulo antes de utilizar qualquer produto 

    químico.

2. Sempre use P.P.E - Proteja-se.

3. Sempre remova produtos químicos de limpeza   

    depois de terem feito o seu trabalhos.

4. Nunca deixe produtos químicos autônomos.

    Especialmente, onde as crianças tem acesso.

5. Nunca coloque produtos químicos em uma 

    garrafa sem rótulo ou recipiente.

6. Nunca misture produtos químicos - você não vai   

    torna-los mais fortes.



Internaţionale şi europene Semne de avertizare

NOCIVO
Pode causar risco à saúde se inalado ou
limitado se a penetração da pele ocorre.

IRRITANTE
Pode causar a inflamação e irritação quando 
em contato imediato ou repetido ou 
prolongado com a pele ou inalados.

TÓXICO

MUITO TÓXICO
Pode causar graves riscos à saúde ou
mesmo morte se ingerido, inalado ou
penetração da pele ocorre.

CORROSIVO
Pode causar queimaduras ou destruição de 
tecidos vivos por contacto com a pele.

INFLAMÁVEL
Extremamente inflamável
Utilizar somente em locais à prova de fogo.
Ponto de ebulição 35c ou inferior.
Extremamente inflamável e gasosos.
Ponto de fulgor abaixo de 0C.
Altamente inflamável
Utilizar somente em locais à prova de fogo.

Ponto de fulgor abaixo de 21c

RISCOS PERIGOSOS NA SAÚDE
Pode causar sérios e prolongados efeitos na
saúde em exposição a curto ou a longo prazo.

PREJUDICIAIS AO MEIO AMBIENTE
Tóxicos / Muito tóxico para os organismos 
aquáticos, podendo causar efeitos nefastos 
no ambiente aquático.

Não respirar a poeira ou vapor ou spray.
Evitar o contacto com a pele.
Lavar bem antes de beber, comer ou fumar.
Em caso de contacto com os olhos, lave 
imediatamente com bastante água e procurar 
orientação médica.

Usar vestuário de protecção adequado, olhos, 
rosto e das mãos.
Em caso de contacto com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
Em caso de contacto com os olhos, lave 
imediatamente com bastante água e procurar 
orientação médica.

Usar vestuário de protecção adequado, olhos, 
rosto e das mãos.
Retire imediatamente as roupas contaminadas.
Em caso de contacto com a pele, lave 
imediatamente com água em abundância.
Em caso de contacto com os olhos, lave 
imediatamente (15 minutos) com água e 
consultar um médico.

Certifique-se de recipientes são armazenados 
longe de fontes de calor e de ignição.
Não respirar os vapores ou spray.
Tomar medidas para a protecção contra 
descargas estáticas.

Use apenas ao ar livre ou em uma área bem 
ventilada. Usar proteção respiratória.
Use luvas de proteção, roupas, proteção para 
os olhos e o rosto. Em caso de ingestão: 
aconselhar imediatamente o médico e mostrar 
este recipiente ou rótulo. 
Não induzir o vômito. Se na pele (ou cabelo): 
remover imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxaguar a pele com água. 
Evite lançar em o ambiente.

Controlada a exposição ao ambiente natural.

“Pode causar feridos!”
Para um guia definitivo, consulte o site HSE.

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