Piktogram – vad betyder de?
Piktogram

Vad betyder det?

Vad ska jag göra?

Var används produk-

Instabil explosiv vara. Fara
för massexplosion.

Håll avstånd. Använd
skyddskläder.
Får inte utsättas för värme,
gnistor, öppen låga eller heta
ytor. Rökning förbjuden.

Fyrverkeripjäser,
ammunition.

Mycket eller extremt
brandfarlig gas, aerosol,
vätska och ånga.

Värm inte upp eller spreja
över öppen låga. Använd
verktyg som inte ger upphov till
gnistor. Behållaren ska vara väl
tillsluten.

Lampolja, bensin,
nagellacksborttagare,
handdesinfektionsmedel,
lim.

Kan orsaka brand (eller
intensifiera den) eller
explosion.

Får inte uppvärmas. Använd
skyddskläder. Skölj med
vatten vid kontakt med
kläder och hud.

Blekmedel, syre.

Kan explodera vid
uppvärmning, orsaka
brännskador eller andra
personskador.

Skyddas från solljus.
Använd skyddshandskar,
skyddskläder, ögonskydd
och ansiktsskydd.

Behållare eller flaskor med
gas.

Kan vara frätande på
metaller och orsaka
allvarliga frätskador på hud
och ögon.

Förvaras i
originalbehållaren.
Använd skyddshandskar,
skyddskläder, ögonskydd
och ansiktsskydd.

Rensningsmedel för rör,
syror, baser, ammoniak,
grillrengöringsmedel

Kan orsaka personskada
eller dödsfall vid förtäring,
inandning eller kontakt med
huden.

Hanteras varsamt. Ät inte,
drick inte och rök inte när
du använder produkten.
Använd skyddsutrustning.
Undvik kontakt med hud
och ögon. Förvaras inlåst.

Insekticider,
nikotinpåfyllning
för e-cigaretter.

Kan skada fertiliteten eller
det ofödda barnet, orsaka
cancer, allergier eller
astmasymtom eller skada
organ.

Läs säkerhetsanvisningarna
före användning. Undvik
att inandas damm eller rök.
Förvaras inlåst. Kontakta
giftinformationscentral
eller läkare vid besvär i
luftvägarna.

Terpentin, bensin, lampolja.

Kan orsaka allergisk
hudreaktion eller allvarlig
ögonirritation; personskada
vid förtäring eller inandning;
skada på miljön.

Undvik kontakt med hud
och ögon. Undvik utsläpp till
miljön.

Tvättmedel,
toalettrengöringsmedel,
frysskyddsmedel,
fönsterputsmedel, silikon,
superlim, lack.

Giftigt för vattenlevande
organismer.

Undvik utsläpp till miljön.
Samla upp spill.

Herbicider, terpentin, bensin,
lack.

Explosivt

Brandfarligt

Oxiderande

Gas under tryck

Frätande

Akut toxicitet

Allvarlig hälsofara

Hälsofara/farligt
för ozonskiktet

Farligt för
miljön
I tabellen visas exempel på vad piktogrammen betyder och vad produkterna kan orsaka om de inte hanteras korrekt. Här
finns även exempel på vilka skyddsåtgärder som ska vidtas när produkterna används. Tabellen tillhandahålls endast i
informationssyfte. TITTA ALLTID PÅ ETIKETTEN vid oklarheter. Mer information finns på echa.europa.eu

