Pictograme - Semnificație
Pictogramă

Ce înseamnă?

Unde se utilizează?

Exploziv instabil. Pericol de
explozie în masă.

Mențineți distanța, purtați
îmbrăcăminte de protecție.
A se păstra departe de surse
de căldură, scântei, flăcări sau
suprafețe încinse. Fumatul interzis.

Focuri de artificii, muniție.

Gaz, aerosol, lichid și vapori
foarte inflamabili sau extrem
de inflamabili.

Nu încălziți și nu pulverizați
deasupra unei flăcări deschise. Nu
utilizați
unelte care produc scântei.
Păstrați recipientul închis etanș.

Petrol lampant, benzină,
dizolvant pentru lacul de
unghii, dezinfectant pentru
mâini, adeziv.

Poate provoca (sau agrava) un
incendiu sau o explozie.

A nu se încălzi. Purtați
îmbrăcăminte de protecție.
În cazul contactului cu
îmbrăcămintea și pielea, clătiți cu
apă.

Pericol de explozie în caz de
încălzire, poate cauza arsuri
sau leziuni.

A se proteja de lumina solară.
Purtați mănuși de protecție,
îmbrăcăminte de protecție,
echipament de protecție a ochilor
și a feței.

Exploziv

Inflamabil

Oxidant

Gaz sub presiune
Poate coroda metale, poate
provoca arsuri grave ale pielii și
leziuni ale ochilor.
Coroziv

Păstrați numai în recipientul
original. Purtați mănuși de
protecție, îmbrăcăminte de
protecție, echipament de
protecție a ochilor și a feței.

Înălbitor, oxigen.

Recipiente sau butelii cu gaz.

Produse pentru curățarea
instalațiilor sanitare, acizi,
baze, amoniac, produs pentru
curățarea grătarelor.

Nociv sau mortal în caz de
înghițire, inhalare sau în
contact cu pielea.

Manevrați cu prudență. A nu se
mânca, bea sau fuma în timpul
utilizării. Utilizați echipament de
protecție. Evitați contactul cu
pielea și ochii. A se depozita sub
cheie.

Poate dăuna fertilității sau
fătului, poate provoca cancer,
alergii sau simptome de astm,
leziuni ale organelor.

Citiți măsurile de securitate înainte
de utilizare. Evitați să inspirați
praful sau fumul. A se depozita
sub cheie. Sunați la un centru
de informare toxicologică sau
la un medic în caz de simptome
respiratorii.

Terebentină, benzină, petrol
lampant.

Poate provoca o reacție
alergică a pielii sau o iritare
gravă a ochilor. nociv în caz de
înghițire sau inhalare. Nociv
pentru mediu.

Evitați contactul cu pielea și ochii.
Evitați dispersarea în mediu.

Detergenți, soluții pentru
curățarea vasului de toaletă,
antigel, lichid pentru curățarea
ferestrelor, silicon, adeziv
puternic, lac.

Toxic pentru mediul acvatic.

Evitați dispersarea în mediu.
Colectați scurgerile de produs.

Erbicide, terebentină, benzină,
lac.

Toxicitate acută

Pericol grav pentru sănătate

Pericol pentru sănătate/
Periculos
pentru stratul de ozon

Ce trebuie făcut?

Insecticide, rezerve cu nicotină
pentru țigări electronice.

Periculos pentru
mediu
Tabelul prezintă exemple de interpretare a pictogramelor și posibile consecințe ale manevrării necorespunzătoare a produselor. De
asemenea, oferă câteva exemple de măsuri de securitate care trebuie adoptate atunci când se utilizează aceste produse. Tabelul este
prezentat doar în scop informativ. Dacă aveți nelămuriri, CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA ETICHETA. Mai multe informații la echa.europa.eu

