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1. Luôn luôn đọc, hiểu và làm theo hướng dẫn trên 
    nhãn trước khi sử dụng nó bất kỳ hóa chất.

2. Luôn luôn sử dụng P.P.E để tự bảo vệ mình.

3. Luôn loại bỏ hóa chất khỏi dọn dẹp sau khi làm 
    việc.

4. Không bao giờ để hoá chất không giám sát.
    Đặc biệt, nếu trẻ em được tiếp cận.

5. Không bao giờ đặt hóa chất vào chai không có  
    nhãn hoặc hộp chứa.

6. Không trộn hóa chất - bạn sẽ không làm chúng  
    nữa mạnh mẽ.



Biển báo Cảnh báo Quốc tế và Châu Âu

GÂY HẠI
Có thể gây ra những rủi ro hạn chế trong thực 
tế sức khoẻ nếu hít phải hoặc nếu sự xâm 
nhập của da.
Khó chịu
Có thể gây viêm và kích ứng sau đó khi liên 
lạc trực tiếp hoặc liên tục, hoặc kéo dài da, 
hoặc hít phải.

ĐỘC
rất độc
Có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ nghiêm 
trọng hoặc thậm chí tử vong nếu hít phải ăn 
vào, hoặc xâm nhập vào da.

ăn mòn
Có thể gây bỏng hoặc tiêu hủy các mô sống 
khi tiếp xúc với da.

DỄ CHÁY
Vô cùng dễ cháy
Chỉ sử dụng trong các khu vực chịu lửa.
Điểm sôi 35 C trở xuống.
Vô cùng dễ cháy và khí.
Nhiệt độ dưới 0 ° C
Rất dễ bắt lửa
chỉ sử dụng trong các khu vực chống cháy.
Điểm chớp dưới 21 c

MÔI TRƯỜNG NGUY HIỂM Y TẾ
Có thể gây ra những ảnh hưởng sức khoẻ 
nghiêm trọng và kéo dài trong việc tiếp xúc 
ngắn hoặc dài hạn.

Nguy hại đến môi trường
Độc tính / rất độc đối với sinh vật thủy sinh, 
có thể gây hậu quả có hại lâu dài trong môi 
trường nước.

Không hít bụi, xịt hoặc hơi.
Tránh tiếp xúc với da.
Rửa sạch trước khi uống, ăn hoặc hút thuốc. 
Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa ngay 
với nhiều nước và tìm lời khuyên y tế.

Mang quần áo bảo hộ, mắt, mặt và tay bảo vệ 
thích hợp.
Trong trường hợp tiếp xúc với da, rửa ngay 
với nhiều nước. Trong trường hợp tiếp xúc 
với mắt, rửa ngay với nhiều nước và tìm lời 
khuyên y tế.

Mang quần áo bảo hộ, mắt, mặt và tay bảo vệ 
thích hợp.
Ngay lập tức loại bỏ tất cả quần áo bị ô nhiễm.
Trong trường hợp tiếp xúc với da, rửa ngay 
với nhiều nước. Trong trường hợp tiếp xúc 
với mắt, rửa ngay lập tức (trong 15 phút) bằng 
nước và tìm lời khuyên y tế.

Đảm bảo hộp chứa của bạn được lưu trữ
tránh xa các nguồn nhiệt và đánh lửa.
Không hít phải hơi hoặc phun. Hành động để 
bảo vệ chống lại xả tĩnh.

Chỉ sử dụng ở ngoài trời hoặc ở khu vực 
thoáng khí. Đeo bảo vệ hô hấp. Mang găng tay, 
quần áo, bảo vệ mắt và mặt. Nếu nuốt phải: tìm 
tư vấn y tế ngay và đưa vào thùng chứa hoặc 
nhãn. Không gây nôn. Nếu trên da (hoặc tóc): 
loại bỏ ngay lập tức tất cả quần áo bị ô nhiễm. 
Rửa da bằng nước. Tránh phóng thích môi 
trường.

Kiểm soát bằng cách tiếp xúc với môi trường 
tự nhiên.

“Có thể gây thương tích!”
Để có hướng dẫn cụ thể, hãy tham khảo trang web của HSE.

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