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1. Завжди читайте, розумійте і слідуйте    
    інструкції на етикетці перед використанням
    будь-яке хімічне речовина.

2. Завжди використовуйте P.P.E, щоб захистити 
    себе.

3. Завжди видаляйте хімікати з очищення після 
    виконання своїх робочих місць.

4. Ніколи не залишайте без нагляду хімічну 
    речовину. Зокрема, якщо діти мають доступ.

5. Ніколи не кладіть хімікати в а пляшка без 
    мітки або контейнера.

6. Не змішайте хімічні речовини - ви більше не  
    робитимете їх сильний.



Міжнародні та європейські попереджувальні знаки
ШКІДЛИВО
Може спричинити обмежені ризики на 
місцях здоров’я при вдиху або якщо
проникнення шкіри.
дратівливий
Може викликати запалення та 
роздратування коли в прямому або 
повторюваному контакті, або тривалість 
шкіри або інгаляція.

токсичний
Дуже токсичний
Може спричинити небезпеку для здоров’я
серйозна або навіть смерть при вдиханні
всмоктується або проникнення шкіри.

Kорозійний
Може спричинити опіки або руйнування 
живих тканин при контакті зі шкірою.

Палкий
Особливо горючою
Використовуйте тільки в вогнестійких 
областях.
Точка кипіння 35 С або менше.
Особливо горючі і газоподібні.
Температура спалаху нижче 0 ° C
Особливо горючою
Використовуйте тільки в місцях, де 
вогнестійкий.
Температура спалаху нижче 21 с

Опасний шкідливий вплив на 
здоров’я
Може викликати серйозні та тривалі 
наслідки для здоров’я у короткочасному та 
довгостроковому періоді.

Шкідливий для навколишнього 
середовища
Токсичний / дуже токсичний для організмів
водний, може викликати довготривалі 
несприятливі наслідки у водному 
середовищі.

Не вдихайте пил або спреї чи пари.
Уникати контакту зі шкірою.
Мити добре перед питтям, їжею або 
палінням. У разі контакту з очима негайно 
промити великою кількістю води та 
звернутися до лікаря.

Носіть відповідний захисний одяг, око, 
обличчя та захист рук.
У разі контакту зі шкірою негайно промити 
великою кількістю води. У разі контакту з 
очима негайно промити великою кількістю 
води та звернутися до лікаря.

Носіть відповідний захисний одяг, око, 
обличчя та захист рук.
Негайно зніміть весь забруднений одяг.
У разі контакту зі шкірою негайно промити 
великою кількістю води. У разі контакту 
з очима, негайно промити (протягом 15 
хвилин) водою та звернутися до лікаря.

Переконайтеся, що ваші контейнери 
зберігаються
далеко від джерел тепла та запалювання.
Не вдихати пару або спрей.
Вжити заходів для захисту від
статичні розряди.

Використовуйте тільки на відкритому 
повітрі або у добре провітрюваному 
приміщенні. Носіть захист від дихання.
Одягати захисні рукавички, одяг, захист 
очей та обличчя. При проковтненні: 
негайно зверніться до лікаря та покажіть 
цей контейнер або етикетку. Не викликати 
блювоту. Якщо на шкірі (або волоссі): 
зніміть негайно весь забруднений одяг. 
Промити шкіру водою. Уникати звільнення
навколишнє середовище.

Контролюється під впливом природного 
середовища.

“Може травми!”
Для остаточного керівництва зверніться на веб-сайт HSE.

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