Varoitusmerkit – mitä ne tarkoittavat?
Varoitusmerkki

Mitä se tarkoittaa?

Mitä pitäisi tehdä?

Missä sitä käytetään?

Epästabiili räjähde.
Massaräjähdysvaara.

Pysyttele etäällä ja käytä
suojavaatetusta.
Suojaa lämmöltä, kipinöiltä,
avotulelta ja kuumilta
pinnoilta. Tupakointi
kielletty.

Ilotulitteet, ammukset.

Helposti tai erittäin helposti
syttyvä kaasu, aerosoli,
neste ja höyry.

Ei saa kuumentaa eikä
suihkuttaa avotuleen. Käytä
ainoastaan kipinöimättömiä
työkaluja ja pidä säiliö
tiiviisti suljettuna.

Lamppuöljy, petroli,
kynsilakanpoistoaine,
käsihuuhde, liima.

Voi aiheuttaa tulipalon (tai
edistää sitä) tai räjähdyksen.

Ei saa kuumentaa.
Käytä suojavaatetusta.
Jos kemikaalia joutuu
vaatteisiin tai iholle, huuhdo
vedellä.

Valkaisuaine, happi.

Voi räjähtää
kuumennettaessa ja
aiheuttaa palovammoja tai
loukkaantumisia.

Suojaa auringonvalolta.
Käytä suojakäsineitä,
suojavaatetusta,
silmiensuojainta ja
kasvonsuojainta.

Kaasua sisältävät säiliöt tai
pullot.

Voi syövyttää metalleja
ja aiheuttaa vakavia
palovammoja ja
silmävaurioita.

Säilytä
alkuperäispakkauksessa.
Käytä suojakäsineitä,
suojavaatetusta,
silmiensuojainta ja
kasvonsuojainta.

Viemärinavausaineet, hapot,
emäkset, ammoniakki,
grillinpuhdistusaine.

Voi olla tappavaa nieltynä,
hengitettynä tai joutuessaan
iholle.

Käsittele varovasti.
Syöminen, juominen
ja tupakointi kielletty
kemikaalia käytettäessä.
Käytä suojavarusteita. Vältä
kemikaalin joutumista iholle
ja silmiin. Varastoi lukitussa
tilassa.

Hyönteisten torjunta-aineet,
sähkötupakan
nikotiinitäyttösäiliöt.

Saattaa heikentää
hedelmällisyyttä tai
vaurioittaa sikiötä,
aiheuttaa syöpää, allergioita
tai astman oireita sekä
vaurioittaa elimiä.

Lue varoitukset
huolellisesti ennen
käyttöä. Älä hengitä
pölyä tai huuruja. Varastoi
lukitussa tilassa. Ota
välittömästi yhteyttä
myrkytystietokeskukseen
tai lääkäriin, jos ilmenee
hengitystieoireita.

Tärpätti, bensiini,
lamppuöljy.

Voi aiheuttaa allergisia
ihoreaktioita tai vakavaa
silmä-ärsytystä; haitallista
nieltynä tai hengitettynä.
Haitallista ympäristölle.

Vältä silmä- ja
ihokosketusta. Vältettävä
päästämistä ympäristöön.

Pesuaineet, WC:n
puhdistusaine, pakkasneste,
ikkunanpesuaine, silikoni,
superliima, lakka.

Myrkyllistä vesieliöille.

Vältettävä päästämistä
ympäristöön. Valumat on
kerättävä.

Rikkakasvien torjuntaaineet, tärpätti, petroli,
lakka.

Räjähtävä

Syttyvä

Hapettava

Paineen alainen kaasu

Syövyttävä

Välitön myrkyllisyys

Vakava terveysvaara

Terveysvaara / vaarallinen
otsonikerrokselle

Vaarallinen
ympäristölle
Taulukossa on esimerkkejä siitä, mitä varoitusmerkit tarkoittavat ja mitä vaaroja tuotteet voivat aiheuttaa, jos niitä ei
käsitellä asianmukaisesti. Taulukossa on myös jotakin esimerkkejä turvallisuustoimenpiteistä, joita on noudatettava näitä
tuotteita käytettäessä. Taulukko on tarkoitettu vain tiedoksi, ja jos olet epävarma, TARKISTA MERKKI AINA. Lisätietoja on
osoitteessa echa.europa.eu

