Piktogrammer - Hvad betyder de?
Piktogram

Hvad betyder det?

Hvad skal jeg gøre?

Hvor skal det anvendes?

Ustabilt eksplosiv.
Masseeksplosionsfare.

Hold afstand, brug særligt
arbejdstøj.
Holdes væk fra varme,
gnister, åben ild og varme
overflader. Rygning forbudt.

Fyrværkeri, ammunition.

Meget eller yderst
brandfarlig gas, aerosol,
væske og damp.

Må ikke opvarmes eller
sprayes mod åben ild.
Anvend
gnistfrit værktøj, hold
beholderen tæt lukket.

Lampeolie, benzin,
neglelakfjerner,
hånddesinficeringsmiddel,
lim.

Kan forårsage brand
(eller forstærke den) eller
eksplosion.

Må ikke opvarmes. Brug
særligt arbejdstøj. Ved
kontakt med tøj eller hud
skylles med vand.

Kan eksplodere ved
opvarmning eller forårsage
forbrændinger eller
personskade.

Beskyttes mod sollys. Bær
beskyttelseshandsker,
beskyttelsestøj, øjen- og
ansigtsbeskyttelse.

Kan ætse metaller,
forårsage svære
hudforbrændinger og
øjenskader.

Opbevares i den
originale beholder. Bær
beskyttelseshandsker,
beskyttelsestøj, øjen- og
ansigtsbeskyttelse.

Eksplosiv

Brandfarlig

Oxiderende

Gas under tryk

Ætsende

Akut toksicitet

Alvorlig sundhedsfare

Sundhedsfare/Farlig
for ozonlaget

Kan forvolde personskade
eller død i tilfælde af
indtagelse, indånding eller
kontakt med huden.

Kan skade
forplantningsevnen eller
det ufødte barn, fremkalde
kræft, allergi eller
astmasymptomer, beskadige
organer.

Kan forårsage allergisk
hudreaktion eller alvorlig
øjenirritation, skade ved
indtagelse eller indånding,
skade på miljøet.

Giftig for vandlevende
organismer.

Skal behandles med
forsigtighed. Der må
ikke spises, drikkes eller
ryges under brug. Anvend
beskyttelsesudstyr. Undgå
hud- og øjenkontakt.
Opbevares under lås.
Læs alle advarsler før
produktet anvendes.
Undgå indånding af
pulver eller røggasser.
Opbevares under lås. Ring
til en giftinformation
eller en læge i tilfælde af
luftvejssymptomer.

Blegemiddel, oxygen.

Gasbeholdere eller -flasker.

Afløbsrens, syrer, baser,
ammoniak, grillrens.

Insektbekæmpelsesmiddel,
nikotinvæskepatroner
til e-cigaretter.

Terpentin, benzin, lampeolie.

Undgå hud- og øjenkontakt.
Undgå udledning til miljøet.

Vaskemidler, toiletrens,
frostbeskyttelsesmidler,
væske til vinduesvask,
silikone, superlim, lak.

Undgå udledning til miljøet.
Udslip opsamles.

Ukrudtsmidler, terpentin,
benzin, lak.

Farlig for
miljøet
Denne tabel giver nogle eksempler på piktogrammernes betydning og de virkninger, som produkterne måtte have, hvis de ikke
anvendes korrekt. Den giver også eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, der bør tages ved anvendelse af disse produkter.
Dette er udelukkende til information, og i tvivlstilfælde bør man ALTID LÆSE ETIKETTEN. Få flere oplysninger på
echa.europa.eu

