Piktogramos – ką jos reiškia?
Piktograma

Ką ji reiškia?

Ką daryti?

Kur ji naudojama?

Nestabili sprogstamoji
medžiaga. Masinio sprogimo
pavojus.

Laikytis atstumo, dėvėti
apsauginius drabužius.
Laikyti atokiau nuo šilumos
šaltinių, žiežirbų, liepsnos ar
karštų paviršių. Nerūkyti.

Fejerverkai, šaudmenys.

Labai ar ypač liepsnios dujos,
aerozolis, skystis ir garai.

Nekaitinti ir nepurkšti į atvirą
liepsną. Naudoti
tik kibirkščių nekeliančius
įrankius, talpyklą laikyti
sandariai uždarytą.

Žibalas, benzinas, nagų lako
valiklis, rankų dezinfekavimo
priemonė, klijai.

Gali sukelti (arba sustiprinti)
gaisrą arba sprogimą.

Nekaitinti. Dėvėti apsauginius
drabužius. Patekus ant
drabužių arba odos, nuplauti
vandeniu.

Baliklis, deguonis.

Sprogstamoji
medžiaga

Liepsni

OKSIDUOJANTI

Kaitinant gali sprogti, sukelti
nudegimus arba sužaloti.
Slėgio veikiamos dujos

Gali ėsdinti metalus, smarkiai
nudeginti odą ir pažeisti akis.
Ėsdinanti

Gali būti kenksminga arba
mirtina prarijus, įkvėpus arba
patekus ant odos.
Ūmus toksiškumas

Gali pakenkti vaisingumui arba
negimusiam vaikui, sukelti vėžį,
alergiją ar astmos simptomus,
pakenkti organams.
Didelis pavojus sveikatai

Pavojus sveikatai / Pavojinga
ozono sluoksniui

Gali sukelti alerginę odos
reakciją arba smarkų akių
dirginimą, gali būti kenksminga
prarijus ar įkvėpus, gali pakenkti
aplinkai.

Toksiška vandens organizmams.
Pavojinga
aplinkai

Saugoti nuo saulės šviesos.
Mūvėti apsaugines pirštines,
dėvėti apsauginius drabužius,
naudoti akių ir veido apsaugos
priemones.
Laikyti tik originalioje
talpykloje. Mūvėti apsaugines
pirštines, dėvėti apsauginius
drabužius, naudoti akių ir veido
apsaugos priemones.

Elgtis atsargiai. Naudojant šį
produktą, nevalgyti, negerti
ir nerūkyti. Naudoti apsaugos
priemones. Vengti patekimo ant
odos ir į akis. Laikyti užrakintą.

Prieš naudojant perskaityti
saugos įspėjimus. Vengti
įkvėpti dulkių ar dūmų.
Laikyti užrakintą. Pasireiškus
respiraciniams simptomams,
skambinti į apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą
arba kreiptis į gydytoją.

Vengti patekimo ant odos ir į
akis. Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.

Saugoti, kad nepatektų į
aplinką. Surinkti ištekėjusią
medžiagą.

Talpyklos arba buteliai su
dujomis.

Kanalizacijos vamzdžių valikliai,
rūgštys, bazės, amoniakas,
barbekiu kepsninių valiklis.

Insekticidai, elektroninių
cigarečių
kasetės su nikotinu.

Terpentinas, benzinas, žibalas.

Plovikliai, tualeto valiklis,
antifrizas, langų valymo skystis,
silicis, momentiniai klijai, lakas.

Herbicidai, terpentinas,
benzinas, lakas.

Lentelėje pateikti pavyzdžiai, ką reiškia piktogramos ir kokias pasekmes gali sukelti produktai, jeigu su jais nebus tinkamai elgiamasi.
Joje taip pat pateikti keli saugos priemonių, kurių reikia imtis naudojant šiuos produktus, pavyzdžiai. Ji skirta tik informuoti, ir jeigu turite
abejonių, VISADA ŽIŪRĖKITE ETIKETĘ. Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje adresu echa.europa.eu.

