Piktogrammas — ko tās nozīmē?
Piktogramma

Ko tā nozīmē?
Nestabilas sprādzienbīstamas
vielas Masveida
sprādzienbīstamība.

Sprādzienbīstama
viela
Viegli uzliesmojoša vai īpaši
viegli uzliesmojoša gāze,
aerosols, šķidrums un tvaiki.
Uzliesmojošs

Kā rīkoties?
Uzturēties drošā attālumā un
valkāt aizsargapģērbu.
Sargāt no aizdegšanās avotiem,
dzirkstelēm, liesmām vai
karstām virsmām. Aizliegts
smēķēt,
Nekarsēt, neizsmidzināt
atklātas liesmas tuvumā.
Izmantot
nedzirksteļojošus
instrumentus, tvertni stigri
noslēgt.

Var izraisīt (vai pastiprināt)
degšanu vai eksploziju.

Nekarsēt. Valkāt
aizsargapģērbu. Ja nonāk
saskarē ar apģērbu un ādu,
izskalot piesārņoto apģērbu un
ādu ar ūdeni.

Var eksplodēt, ja uzkarsē,
izraisīt apdegumus vai
ievainojumus.

Aizsargāt no saules gaismas.
Valkāt aizsargcimdus,
aizsargapģērbu, acu un sejas
aizsargu.

Var kodīgi iedarboties uz
metāliem, izraisīt smagus ādas
apdegumus un acu bojājumus.

Turēt tikai oriģinālā
iepakojumā. Valkāt
aizsargcimdus, aizsargapģērbu,
acu un sejas aizsargu.

Oksidējošs

Gāze zem spiediena

Korozīvs

Var kaitēt veselībai vai izraisīt
nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos,
vai nonāk saskarē ar ādu.
Akūts toksiskums

Var kaitēt auglībai vai
nedzimušajam bērnam, var
izraisīt vēzi, alerģiju vai astmas
simptomus, bojāt orgānus.
Ļoti bīstams veselībai

Rīkoties uzmanīgi. Neēst,
nedzert un nesmēķēt produkta
izmantošanas laikā. Izmantot
aizsarglīdzekļus. Izvairīties no
saskares ar ādu un acīm. Glabāt
slēgtā veidā.

Pirms lietošanas izlasīt
drošības pasākumus. Neieelpot
putekļus vai tvaikus. Glabāt
slēgtā veidā. Ja parādās
simptomi, sazināties ar
saindēšanās centru vai ārstu.

Uguņošanas piederumi, munīcija

Lampu eļļa, benzīns, nagu
lakasnoņēmējs, roku
dezinfekcijas līdzeklis, līme.

Balinātājs, skābeklis.

Tvertnes/gāzes baloni

Cauruļu tīrīšanas līdzekļi,
skābes, bāzes, amonjaks,
līdzeklis grila un barbekjū
tīrīšanai.

Insekticīdi, nikotīna uzpildītāji
elektroniskajām cigaretēm.

Terpentīns, benzīns, lampu eļļa

Var izraisīt alerģisku ādas
reakciju vai nopietnu acu
kairinājumu; kaitīgs, ja norij vai
iekļūst elpceļos, bīstams videi.

Izvairīties no saskares ar
ādu un acīm. Izvairīties no
izplatīšanas apkārtējā vidē.

Veļas mazgāšanas līdzekļi,
tualetes tīrītājs, antifrīzs, logu
tīrīšanas šķidrums, silikons,
superlīme, laka.

Toksisks ūdens organismiem.

Izvairīties no izplatīšanas
apkārtējā vidē. Savākt
izšļakstīto šķidrumu.

Herbicīdi, terpentīns, benzīns,
laka.

Bīstamība veselībai/bīstams
ozona slānim

Bīstams
videi

Kur to lieto?

Tabulā sniegti piktogrammu piemēri un skaidrojums, ko var izraisīt produkti, ja ar tiem rīkojas nepareizi. Tiek sniegti arī drošības pasākumu
atsevišķi piemēri, kādus ieviest, lietojot šos produktus. Tabula ir paredzēta tikai informatīvam nolūkam un šaubu gadījumā VIENMĒR
PĀRBAUDIET INFORMĀCIJU UZ ETIĶETES. Plašāka informācija atrodama: echa.europa.eu

