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1. Увек читајте, разумите и пратите упутства на 
    етикети пре употребе било која хемикалија.

2. Увек користите П.П.Е да бисте се заштитили.

3. Увек уклоните хемикалије из чишћење након 
    обављања посла.

4. Никада немојте остављати без надзора  
    хемикалије. Посебно, ако деца имају приступ.

5. Никада немојте стављати хемикалије у а
    бочица без етикете или контејнера.

6. Немојте мешати хемикалије - више их нећете 
    радити јак.



Међународни и европски знакови упозорења

ШТЕТНО
Може изазвати ограничене ризике на 
терену здравље ако се удише или ако
пенетрација коже.
иритира
Тада може изазвати запаљење и иритацију
када је у директном или поновљеном 
контакту, или продужено кожом или 
удахнуто.

Токиц
ВЕРИ ТОКСИЦ
Може изазвати опасност по здравље
озбиљна или чак смртна ако се удише
запаљен или пенетриран у кожу.

ЦОРОЗИВ
Може изазвати опекотине или уништавање 
живих ткива на контакту са кожом.

ЗАПАЉИВА
Изузетно запаљиво
Користите само у областима отпорним на 
ватру. Тачка кључања 35 Ц или мање.
Изузетно запаљиве и гасовите.
Тачка паљења испод 0 ° Ц
Лако запаљиво
користите само у подручјима заштићеним 
пламеном. Тачка паљења испод 21 ц

ОПАСНА ОПАСНОСТ У 
ЗДРАВСТВУ
Може изазвати озбиљне и продужене 
здравствене ефекте у кратком или 
дуготрајном излагању.

Штетно за животну средину
Отровно / веома токсично за организме
водени, могу изазвати дуготрајне штетне 
ефекте у воденој животној средини.

Не удисати прашину, спрејеве или 
испарења. Избегавајте додир са кожом.
Исперите добро пре него што пијете, једете 
или пушите. У случају контакта са очима 
одмах испрати са пуно воде и потражити 
лекарску помоћ.

Носите одговарајућу заштитну одећу, очи, 
лице и заштиту за руке.
У случају контакта са кожом, одмах испрати 
са пуно воде. У случају контакта са очима 
одмах испрати са пуно воде и потражити 
лекарску помоћ.

Носите одговарајућу заштитну одећу, очи, 
лице и заштиту за руке.
Одмах уклонити све контаминиране одеће.
У случају контакта са кожом, одмах испрати 
са пуно воде. У случају контакта са очима, 
одмах испрати (15 минута) са водом и 
потражити медицинску помоћ.

Проверите да ли су контејнери складиштени
далеко од извора топлоте и паљења.
Не удисати паре или прскање. 
Предузмите акцију како бисте заштитили
статичко пражњење.

Користити само на отвореном или у добро 
проветреном подручју. Носите респираторну 
заштиту. Носите заштитне рукавице, одећу,
заштита очију и лица. Ако се прогута: 
одмах потражите медицинску помоћ и 
покажите овај контејнер или етикету. Не 
изазивати повраћање. Ако на кожи (или 
косу): уклоните одмах све контаминиране 
одеће. Исперите кожу водом. Избегавајте 
отпуштање окружење.

Контролирано изложеност природном 
окружењу.

“Може да изазове повреде!”
За дефинитивно упутство, погледајте веб страницу ХСЕ-а.

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