Piktogrami – kaj pomenijo?
Piktogram

Razlaga piktograma

Kaj narediti?

Kje se uporablja?

Nestabilni eksploziv.
Nevarnost eksplozije v masi.

Vzdrževati razdaljo, nositi
zaščitno obleko. Hraniti
ločeno od vročine, isker,
ognja in vročih površin.
Kajenje prepovedano.

Pirotehnična sredstva,
strelivo.

Lahko ali zelo lahko vnetljivi
plini, aerosoli, tekočine in
hlapi.

Ne segrevati ali pršiti proti
odprtemu ognju. Uporabiti
orodje, ki ne povzroča
isker, hraniti v tesno zaprti
posodi.

Olje za svetilke, bencin,
odstranjevalec laka za nohte,
razkužilo za roke, lepilo.

Lahko povzroči požar (ali ga
okrepi) ali eksplozijo.

Ne segrevati. Nositi
zaščitno obleko. Če pride v
stik z oblačili in kožo, izprati
z vodo.

Belilo, kisik.

Segrevanje lahko povzroči
eksplozijo, povzroči opekline
ali poškodbe.

Zaščititi pred sončno
svetlobo. Nositi zaščitne
rokavice, zaščitno obleko,
zaščito za oči in zaščito za
obraz.

Posode ali jeklenke s plinom.

Lahko je jedko za kovine,
povzroča hude opekline kože
in poškodbe oči.

Hraniti v originalni posodi.
Nositi zaščitne rokavice,
zaščitno obleko, zaščito za
oči in zaščito za obraz.

Čistila za odtoke, kisline,
baze, amoniak, čistilo za žar.

Pri zaužitju, vdihavanju ali v
stiku s kožo je lahko zdravju
škodljivo ali smrtno.

Ravnati previdno. Ne jesti,
piti ali kaditi med uporabo.
Uporabiti zaščitno opremo.
Preprečiti stik s kožo in z
očmi. Hraniti zaklenjeno.

Insekticidi, nikotinska polnila
za e-cigarete.

Lahko škoduje plodnosti ali
nerojenemu otroku, povzroči
raka, simptome alergije ali
astme, škoduje organom.

Pred uporabo se seznanite
z varnostnimi ukrepi. Ne
vdihavati prahu ali dimov.
Hraniti zaklenjeno. Pri
respiratornih simptomih
pokličite center za
zastrupitve ali zdravnika.

Terpentin, bencin, olje za
svetilke.

Lahko povzroča alergijski
odziv kože ali hudo draženje
oči; zdravju škodljivo pri
zaužitju ali vdihavanju;
škodljivo za okolje.

Preprečiti stik s kožo in z
očmi. Preprečiti sproščanje
v okolje.

Detergenti za pranje, čistila
za stranišča, sredstvo proti
zamrzovanju, tekočina
za čiščenje oken, silikon,
sekundno lepilo, lak.

Strupeno za vodne
organizme.

Preprečiti sproščanje v
okolje. Prestreči razlito
tekočino.

Herbicidi, terpentin, bencin,
lak.

Eksplozivno

Vnetljivo

Oksidativno

Plin pod tlakom

Jedko

Akutna strupenost

Resne nevarnosti za
zdravje

Nevarnosti za zdravje/
nevarno
za ozonski plašč

Nevarno za
okolje
Preglednica prikazuje, kaj pomenijo piktogrami in kakšne so lahko posledice neustreznega ravnanja z izdelki. Prikazani so tudi
primeri varnostnih ukrepov, ki jih je smiselno sprejeti pri uporabi teh izdelkov. Preglednica je zgolj informativne narave. Če ste
v dvomu, VEDNO PREVERITE ETIKETO. Več informacij je na voljo na strani echa.europa.eu.

