
APOLLO 
Spracovateľské potreby LTD
COSHH Povedomie

SLOVAKIA

1. Vždy čítajte, pochopte a postupujte pokyny na 
    etikete pred použitím akejkoľvek chemickej látky.

2. Vždy používajte P.P.E, aby ste sa chránili.

3. Vždy odstraňujte chemikálie čistenie po 
    vykonaní svojej práce.

4. Nikdy nenechávajte bezobslužnú chemikáliu.
    Najmä ak majú deti prístup.

5. Nikdy neklaďte chemikálie do a fľaša bez štítku 
    alebo kontajnera.

6. Nemiešajte chemikálie - už ich nebudete robiť
    silný.



Medzinárodné a európske varovné signály

ŠKODLIVÝ
Môže viesť k obmedzenému riziku v teréne
zdravie pri vdýchnutí alebo ak penetrácia 
pokožky.
znervózňujúce
Môže to spôsobiť zápal a podráždenie
pri priamom alebo opakovanom kontakte 
alebo predĺžená kožou alebo vdychovaná.

TOXIC
Veľmi toxická
Môže spôsobiť ohrozenie zdravia vážna alebo 
dokonca smrť pri vdýchnutí požitím alebo 
prienikom kože.

žieravina
Môže spôsobiť popáleniny alebo zničenie 
živých tkanív pri kontakte s pokožkou.

HORĽAVÝ
Mimoriadne horľavý
Používajte iba v oblastiach odolných proti 
ohňu. Bod varu 35 C alebo menej.
Mimoriadne horľavé a plynné.
Bod vzplanutia pod 0 ° C
Veľmi horľavý
používajte len v oblastiach, ktoré nie sú 
chránené pred ohňom.
Bod vzplanutia pod 21 c

NEBEZPEČNÉ NEBEZPEČENSTVO 
V ZDRAVÍ
Pri krátkodobej alebo dlhodobej expozícii 
môže spôsobiť vážne a dlhotrvajúce účinky na 
zdravie.

Škodlivý pre životné prostredie
Toxické / veľmi toxické pre organizmy môže 
spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 
vodnom prostredí.

Nevdychujte prach ani spreje ani výpary.
Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Pred pitie, jedením alebo fajčením dobre 
umyte. V prípade kontaktu s očami ihneď 
vypláchnite veľkým množstvom vody a 
vyhľadajte lekársku pomoc.

Noste vhodný ochranný odev, oči, tvár a 
ochranu ruky.
V prípade kontaktu s pokožkou okamžite umyte 
veľkým množstvom vody. V prípade kontaktu 
s očami ihneď vypláchnite veľkým množstvom 
vody a vyhľadať lekársku pomoc.

Noste vhodný ochranný odev, oči, tvár a 
ochranu ruky. Okamžite odstráňte všetok 
kontaminovaný odev. V prípade kontaktu s 
pokožkou okamžite umyte veľkým množstvom 
vody. Pri kontakte s očami okamžite umyte 
vodou (15 minút) a vyhľadajte lekársku pomoc.

Skontrolujte, či sú vaše kontajnery uložené
od zdrojov tepla a zapálenia.
Nevdychujte pary ani postrek.
Prijať opatrenia na ochranu proti statické 
výboje.

Používajte len na otvorenom priestranstve 
alebo na dobre vetranom mieste. Používajte 
ochranu dýchacích ciest. Používajte 
ochranné rukavice, oblečenie, oči a tváre. Po 
požití: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a 
ukážte túto nádobu alebo štítok. 
Nevyvolávajte zvracanie. Ak na pokožku (alebo 
vlasy): odstráňte ihneď všetok kontaminovaný 
odev. Opláchnite pokožku vodou. Zabráňte 
uvoľneniu prostredia.

Riadené expozíciou prirodzenému prostrediu.

“Môže spôsobiť zranenia!”
Podrobnú príručku nájdete na webovej stránke HSE.

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