Pictogrammen - Wat betekenen ze?
Pictogram

Wat houdt dit in?
Instabiele ontplofbare stof.
Gevaar voor massa-explosie.

Explosief

Wat moet ik doen?

Waar wordt het gebruikt?

Houd afstand, draag
beschermende kleding.
Verwijderd houden van hitte,
vonken, vlammen of hete
oppervlakken. Niet roken.

Vuurwerk, munitie.

Licht of uiterst ontvlambare
gassen, aerosolen, vloeistoffen
en dampen.

Niet verhitten of in open vuur
sproeien. Gebruik
vonkvrij gereedschap, in
gesloten verpakking bewaren.

Kan brand of explosie
veroorzaken (of brand
bevorderen).

Niet verhitten. Draag
beschermende kleding. In geval
van contact met kleding en
huid, spoelen met water.

Bleekmiddel, zuurstof

Kan exploderen bij verhitting,
kan brandwonden of
verwondingen veroorzaken.

Tegen zonlicht beschermen.
Draag beschermende
handschoenen en kleding en
draag bescherming van de ogen
en het gezicht.

Containers of flessen met gas.

Kan metalen corroderen, kan
ernstige brandwonden en
oogletsel veroorzaken.

Uitsluitend in de
oorspronkelijke verpakking
bewaren. Draag beschermende
handschoenen en kleding en
draag bescherming van de ogen
en het gezicht.

Lampolie, benzine,
nagellakremover, handreiniger,
lijm.

Ontvlambaar

Oxiderend

Gas onder druk

Corrosief

Kan schadelijk of dodelijk zijn
bij inslikken, bij inademing of bij
contact met de huid
Acute toxiciteit

Ernstig gevaar voor de gezondheid

Gevaar voor de gezondheid/
Gevaarlijk
voor de ozonlaag

Gevaarlijk voor
het milieu

Voorzichtig hanteren.
Niet eten, drinken of
roken tijdens het gebruik
van dit product. Gebruik
beschermingsmiddelen.
Vermijd huid- en oogcontact.
Achter slot bewaren.

Afvoerreinigers, zuren, basen,
ammoniak, barbecuereiniger.

Insecticiden, nicotinenavullingen
voor e-sigaretten.

Kan de vruchtbaarheid of
het ongeboren kind schaden,
kan kanker, allergieën of
astmasymptomen veroorzaken
of organen beschadigen.

Lees de
veiligheidsvoorschriften
vóór gebruik. Geen stof of
damp inademen. Achter
slot bewaren. Raadpleeg
vergiftigingencentrum
of arts in geval van
ademhalingssymptomen.

Kan allergische huidreactie
of ernstige oogirritatie
veroorzaken; kan schadelijk zijn
bij inslikken of inademen; kan
schadelijk zijn voor het milieu.

Vermijd huid- en oogcontact.
Voorkom lozing in het milieu.

Wasmiddelen, toiletreiniger,
antivriesmiddelen,
ruitenreinigingsvloeistof,
siliconen, superlijm, vernis.

Giftig voor in het water levende
organismen.

Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof
opruimen.

Onkruidbestrijdingsmiddelen,
terpentijn, benzine, vernis.

Terpentijn, benzine, lampolie.

De tabel bevat voorbeelden van pictogrammen, de betekenis ervan en de mogelijke gevolgen indien de producten niet op correcte wijze
worden gehanteerd. Er zijn ook voorbeelden opgenomen van veiligheidsmaatregelen bij gebruik van deze producten. De tabel is alleen ter
informatie. CONTROLEER ALTIJD HET ETIKET in geval van twijfel. Voor meer informatie zie echa.europa.eu

