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1. Daima okumak, anlamak ve takip etmek
    kullanmadan önce etiket üzerindeki talimatlar
    Herhangi bir kimyasal.

2. Kendinizi korumak için daima P.P.E kullanın.

3. Kimyasalları daima işlerini yaptıktan sonra 
    temizleme.

4. Asla gözetimsiz kimyasal bırakmayınız. Özellikle 
    çocukların erişimi varsa.

5. Kimyasalları hiçbir zaman etiketsiz veya 
    konteynırsız şişe.

6. Kimyasalları karıştırmayın - artık yapmaya
    caksınız Güçlü.



Uluslararası ve Avrupa Uyarı İşaretleri

ZARARLI
Sahada sınırlı risklere neden olabilir solunan 
sağlık durumunda veya eğer derinin nüfuz 
etmesi.
RAHATSIZ EDICI
O halde iltihaplanma ve tahrişe neden olabilir
doğrudan veya tekrarlanan temas halindeyken 
veya cilt ile uzamış veya inhale.

ZEHİRLİ
ÇOK Zehirlilik İçerir
Bir sağlık tehlikesine neden olabilir Ciddi veya 
hatta solunduğunda ölüm yutulması veya cilde 
nüfuz etmesi.

Aşındırıcı
Cilt ile temasında yaşayan dokuların 
yanmasına veya tahrip olmasına neden 
olabilir.

ALEVLENEBİLİR
Aşırı derecede yanıcı
Sadece ateşe dayanıklı alanlarda kullanın.
Kaynama noktası 35 C veya daha düşük.
Aşırı derecede yanıcı ve gazlı.
Parlama noktası 0 ° C’nin altında
Oldukça yanıcı
sadece alev geçirmez alanlarda kullanın.
Parlama noktası 21 c’nin altında

TEHLİKELİ SAĞLIK TEHLİKESİ
Kısa veya uzun süreli maruz kalmalarda ciddi 
ve uzun süreli sağlık etkilerine neden olabilir.

Çevreye zararlıdır
Organizmalar için zehirli / çok toksik sudaki, 
su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere 
neden olabilir.

Toz, sprey veya buharları solumayın.
Cilt ile temasından kaçının.
Içme, yeme veya sigara içmeden önce iyice 
yıkayın. Gözlerle temasında derhal bol su ile 
yıkayın ve doktora başvurun.

Uygun koruyucu giysi, göz, yüz ve el koruma 
giyin.
Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın. 
Gözlerle temasında derhal bol su ile yıkayın ve 
doktora başvurun.

Uygun koruyucu giysi, göz, yüz ve el koruma 
giyin.
Kirlenen giysiyi derhal çıkarın.
Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın. 
Gözlerle temasında derhal suyla yıkayın (15 
dakika) ve tıbbi yardım isteyin.

Kaplarının saklandığından emin olun
Isı ve ateş kaynaklarından uzakta.
Buharını veya buharları solumayın.
Korumak için harekete geçin statik deşarjlar.

Sadece açık havada veya iyi havalandırılan bir 
alanda kullanın. Solunum koruması giyin.
Koruyucu eldiven, kıyafet, göz ve yüz 
koruması. Yutulduysa: derhal tıbbi yardım 
isteyin ve bu kutuyu veya etiketi gösterin. 
Kusmaya basmayın. Deride (veya saçı) varsa: 
çıkarın Hemen kirlenmiş giysileri. Cildi su ile 
durulayın. Içinde serbest bırakmaktan kaçının
çevre.

Doğal ortama maruz bırakılarak kontrol edilir.

“Yaralanmalara neden olabilir!”
Kesin bir kılavuz için, SEÇ web sitesine bakın.

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