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1. Läs alltid, förstå och följ anvisningar på etiketten 

    innan du använder den vilken kemikalie som 

    helst.

2. Använd alltid P.P.E för att skydda dig själv.

3. Ta alltid bort kemikalier från städning efter att ha 
    gjort jobb.

4. Lämna aldrig obevakad kemikalie. I synnerhet 
    om barn har tillgång.

5. Placera aldrig kemikalier i a flaska utan etikett 
    eller behållare.

6. Blanda inte kemikalier - du kommer inte göra 
    dem längre stark.



Internationella och europeiska varningsskyltar

SKADLIG
Kan medföra begränsade risker i fältet hälsa 
vid inandning eller om penetration av huden.

IRRITERANDE
Kan orsaka inflammation och irritation då när 
i direkt eller upprepad kontakt, eller långvarig 
med hud eller inandning.

GIFTIG
MYCKET TOXISK
Kan orsaka hälsorisker allvarlig eller till och 
med död vid inandning intaget eller 
penetrering av huden.

Frätande
Kan orsaka brännskador eller förstörelse av 
levande vävnader vid hudkontakt.

LÄTTANTÄNDLIG
Extremt brandfarligt
Använd endast i brandbeständiga områden.
Kokpunkt 35 C eller mindre.
Extremt brandfarligt och gasformigt.
Flampunkt under 0 ° C
Mycket brandfarligt
Använd endast i flamskyddade områden.
Flampunkt under 21 c

FARLIG FARLIG HÄLSA
Kan orsaka allvarliga och långvariga 
hälsoeffekter vid kort eller långvarig 
exponering.

Skadligt för miljön
Giftigt / mycket giftigt för organismer 
vattenlevande, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön.

Andas inte in damm eller sprutor eller ångor.
Undvik kontakt med huden.
Tvätta bra innan du dricker, äter eller röker. 
Vid kontakt med ögonen, skölj genast med 
mycket vatten och kontakta läkare.

Använd lämpliga skyddskläder, ögon, ansikte 
och handskydd.
Vid kontakt med huden, tvätta genast med 
mycket vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj 
genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Använd lämpliga skyddskläder, ögon, ansikte 
och handskydd.
Avlägsna omedelbart alla förorenade kläder.
Vid kontakt med huden, tvätta genast med 
mycket vatten. Vid kontakt med ögonen, tvätta 
omedelbart (i 15 minuter) med vatten och 
kontakta läkare.

Se till att behållarna är lagrade bort från 
värmekällor och antändning.
Undvik inandning av ånga eller spray.
Vidta åtgärder för att skydda mot statiska 
urladdningar.

Används endast utomhus eller i ett 
välventilerat område. Använd andningsskydd.
Använd skyddshandskar, kläder, ögon och 
ansiktsskydd. Vid förtäring: kontakta 
omedelbart läkare och visa denna behållare 
eller etikett. Framkalla inte kräkningar. Om 
på huden (eller håret): ta bort omedelbart alla 
förorenade kläder. Skölj huden med vatten. 
Undvik utsläpp i miljön.

Kontrolleras genom exponering för den 
naturliga miljön.

“Kan orsaka skador!”
För en slutgiltig guide, se HSE-webbplatsen.

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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KONTROLL AV FARLIGA ÄMNEN I HÄLSA
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