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1. Întotdeauna citească, să înţeleagă şi să urmaţi  
    instrucţiunile de pe etichetă înainte de a utiliza 
    orice produs chimic.

2. Utilizaţi întotdeauna P.P.E - a vă proteja.

3. Întotdeauna elimina substanţele chimice de   
    curăţare după ce am făcut locurile lor de muncă.

4. Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat chimice. 
    În special, în cazul în care copiii au acces.

5. Nu puneţi niciodată substanţe chimice într-un   
    flacon fără etichetă sau container.

6. Nu amesteca chimicale - tu nu le va face mai 
    puternic.



Internaţionale şi europene Semne de avertizare

DĂUNĂTOARE
Poate provoca riscuri limitate din domeniul

sănătăţii dacă este inhalat sau dacă
penetrarea pielii.

Iritant
Poate provoca inflamarea şi iritarea atunci
când sunt în contact direct sau repetat sau

prelungit cu pielea, sau inhalate.

TOXIC
FOARTE TOXICE
Poate provoca un risc pentru sănătate
grave sau chiar moartea dacă este inhalat
ingerate, sau penetrare a pielii.

COROZIV
Poate cauza arsuri sau distrugerea ţesuturile 
vii la contactul cu pielea.

INFLAMABILE
Extrem de inflamabil
Utilizaţi numai în zonele rezistent la foc.
Punct de fierbere 35 C sau mai mică.
Extrem de inflamabil şi gazoase.
Punctul de aprindere sub 0C
Foarte inflamabil
utiliza numai în zonele cu flacără-dovada.
Punct de aprindere sub 21 c

PERICOL SIGURANȚĂ ÎN 
SĂNĂTATE
Poate provoca efecte grave și prelungite 
asupra sănătății la expunerea pe termen scurt 
sau lung.

Dăunătoare pentru mediu
Toxice / foarte toxice pentru
organismele acvatice, poate provoca

efecte adverse pe termen lung în mediul
acvatic.

Nu respira praf sau pulverizare sau vapori.
Evitaţi contactul cu pielea.
Spălaţi-vă bine înainte de a bea, manca sau 
fum. În caz de contact cu ochii, clatiti imediat 
cu multa apa si cereti sfatul medicului.

Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvate, 
ochi, faţă şi de protecţie a mâinilor.
În caz de contact cu pielea, se spală imediat cu 
multă apă. În caz de contact cu ochii, se spală 
imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului.

Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvate, 
ochi, faţă şi de protecţie a mâinilor.
Îndepărtaţi imediat toate hainele contaminate.
În caz de contact cu pielea, se spală imediat cu 
multă apă. În caz de contact cu ochii, se spală 
imediat (pentru 15 minute) cu apă şi cereţi 
sfatul medicului.

Asiguraţi-vă containere sunt depozitate 
departe de surse de căldură şi de aprindere.
Nu respira vaporii sau spray.
Să ia măsuri pentru a proteja impotriva 
descarcarilor statice.

Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine 
ventilată. Purtați o protecție respiratorie. 
Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte, 
protecție la ochi și față. În caz de înghițire: 
apelați imediat a medic / medic. Nu provocați 
voma. Dacă pe piele (sau păr): îndepărtați 
imediat toate îmbrăcămintea contaminată. 
Clătiți pielea cu apă. Evitați eliberarea în 
mediul înconjurător.

Controlate de expunerea la mediul natural.

“Poate provoca vătămări!”
Pentru un ghid definitiv, consultați site-ul HSE.

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