Пиктограми — Какво означават?
Пиктограма

Какво се съдържа в нея?

Какво да правите?

Къде се използва?

Нестабилен експлозив. Опасност
от масова експлозия.

Пазете разстояние, използвайте
предпазно облекло.
Да се пази от топлина, искри,
открит пламък или нагорещени
повърхности. Тютюнопушенето
забранено.

Фойерверки, боеприпаси

Силно запалими газ, аерозол,
течност и пари.

Да не се нагрява или пръска към
открит пламък. Използвайте
инструменти, които не
предизвикват искри, съдът да се
съхранява плътно затворен.

Масло за лампи, бензин,
лакочистител, препарат за миене
на ръце, лепило.

Може да предизвика пожар (или
да го усили) или експлозия.

Да не се нагрява. Използвайте
предпазно облекло. При допир
с дрехи и кожа, изплакнете с
вода.

Белина, кислород.

Може да експлодира при
нагряване, да причини изгаряния
или наранявания.

Да се пази от пряка слънчева
светлина. Използвайте
предпазни ръкавици, предпазно
облекло, предпазни очила,
предпазна маска за лице.

Може да корозира метали, да
причини тежки изгаряния на
кожата и сериозно увреждане
на очите.

Да се съхранява само в
оригиналната опаковка.
Използвайте предпазни
ръкавици, предпазно облекло,
предпазни очила, предпазна
маска за лице.

Може да навреди или да доведе
до смърт при поглъщане,
вдишване или при контакт с
кожата.

Ползвайте внимателно. Да не се
яде, пие или пуши при употреба
на продукта. Използвайте
предпазно оборудване.
Избягвайте контакт с кожата
и очите. Да се съхранява под
ключ.

Може да увреди оплодителната
способност или плода, да
причини рак, алергии или
симптоми на астма, увреждане
на органите.

Прочетете предпазните мерки
за безопасност преди употреба.
Избягвайте вдишване на прах
или изпарения. Да се съхранява
под ключ. Обадете се в център
по токсикология или на лекар
при симптоми на затруднено
дишане.

Експлозивно вещество

Запалимо вещество

Оксидиране

Газ под налягане

Корозивен

Остра токсичност

Сериозна опасност за здравето

Опасно за здравето/Опасно
опасно за озоновия слой

Може да причини алергична
кожна реакция или сериозно
дразнене на очите; вреди при
поглъщане или вдишване; вреди
на околна среда.

Токсично за водните организми

Контейнери или бутилки с газ.

Препарати за почистване на
канали, киселини, основи,
амония, препарат за почистване
на барбекю.

Инсектициди, никотинови
пълнители
за електронни цигари.

Терпентин, бензин, масло за
лампи

Избягвайте контакт с кожата и
очите. Да се избягва изпускане в
околната среда.

Препарати за миене, за
почистване на тоалетна,
антифриз, течност за почистване
на прозорци, силикон, супер
лепило, лак.

Да се избягва изпускане в
околната среда. Съберете
разлятото.

Хербициди, терпентин, бензин,
лак.

Опасно за
околната среда
Таблицата представя примери за това, какво означават пиктограмите, и какво могат да причинят тези продукти, ако с тях не се работи правилно.
Таблицата предоставя също някои примери за мерки за безопасност при употреба на тези продукти. Тя е само с цел информация, при съмнение
ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЕТИКЕТА. Повече информация на echa.europa.eu

