
Παραμείνετε σε απόσταση, να 
φοράτε προστατευτικά ενδύματα. 
Μακριά από θερμότητα, 
σπινθήρες, φλόγα ή θερμές 
επιφάνειες. Μην καπνίζετε.

Μην θερμαίνετε ή ψεκάζετε 
κοντά σε γυμνή φλόγα. Να 
χρησιμοποιούνται 
εργαλεία που δεν παράγουν 
σπινθήρες, να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Μην θερμαίνετε. Να φοράτε 
προστατευτικά ενδύματα. Σε 
περίπτωση επαφής με τα ρούχα 
και το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό.

Να προστατεύεται από τις 
ηλιακές ακτίνες. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια, ενδύματα, 
μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια και το πρόσωπο.

Να διατηρείται στον αρχικό 
περιέκτη. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια, ενδύματα, 
μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια και το πρόσωπο.

 Απαιτείται προσοχή κατά τον 
χειρισμό. Μην τρώτε, μην 
πίνετε, μην καπνίζετε, όταν το 
χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε 
μέσα ατομικής προστασίας. 
Αποφύγετε την επαφή με το 
δέρμα και τα μάτια. Φυλάσσεται 
κλειδωμένο.

Διαβάστε τις οδηγίες 
προφύλαξης πριν από τη χρήση. 
Αποφεύγετε να αναπνέετε 
σκόνη ή αναθυμιάσεις. 
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Εάν 
παρουσιάζονται αναπνευστικά 
συμπτώματα, καλέστε το κέντρο 
δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

Αποφύγετε την επαφή με 
το δέρμα και τα μάτια. Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωση 
στο περιβάλλον.

Να αποφεύγεται η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Μαζέψτε τη χυμένη 
ποσότητα.

Πυροτεχνήματα, 
πυρομαχικά.

Φωτιστικό έλαιο, βενζίνη, 
υγρό αποχρωματισμού 
νυχιών, απολυμαντικό 
χεριών, κόλλα.

Χλωρίνη, οξυγόνο.

Δοχεία ή φιάλες με αέριο.

Καθαριστικά αποχέτευσης, 
οξέα, βάσεις, αμμωνία, 
καθαριστικό ψησταριάς.

 
Εντομοκτόνα, ανταλλακτικά 
υγρά νικοτίνης
για ηλεκτρονικά τσιγάρα. 

Τερεβινθέλαιο, πετρέλαιο, 
φωτιστικό πετρέλαιο.

 
 

Απορρυπαντικά, καθαριστικό 
τουαλέτας, αντιψυκτικό, 
υγρό καθαρισμού τζαμιών, 
σιλικόνη, κόλλα τύπου super 
glue, βερνίκι.

Ζιζανιοκτόνα, τερεβινθέλαιο, 
πετρέλαιο, βερνίκι.

Ασταθές εκρηκτικό. 
Κίνδυνος μαζικής έκρηξης.

Πολύ ή εξαιρετικά εύφλεκτο 
αέριο, αερόλυμα, υγρό και 
ατμοί.

 
Μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά (ή να την 
αναζωπυρώσει) ή έκρηξη.

Εάν θερμανθεί, μπορεί να 
εκραγεί, να προκαλέσει 
εγκαύματα ή τραυματισμούς.

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα, 
να προκαλέσει σοβαρά 
δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη ή θάνατο σε 
περίπτωση κατάποσης, 
εισπνοής ή επαφής με το 
δέρμα.

Μπορεί να βλάψει τη 
γονιμότητα ή το έμβρυο, 
να προκαλέσει καρκίνο, 
αλλεργίες ή συμπτώματα 
άσθματος, να προκαλέσει 
βλάβες στα όργανα.

Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματική αντίδραση 
ή σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό· 
βλάβη σε περίπτωση 
κατάποσης ή εισπνοής· βλάβη 
στο περιβάλλον.

Τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς.

Ο πίνακας παρουσιάζει παραδείγματα σχετικά με το τι σημαίνουν τα εικονογράμματα και τι θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
τα προϊόντα σε περίπτωση μη ορθού χειρισμού τους. Παρέχει επίσης ορισμένα παραδείγματα μέτρων ασφάλειας που 
πρέπει να λαμβάνονται όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα. Έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και σε περίπτωση 
αμφιβολίας, ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση echa.europa.eu

Εικονογράμματα - Τι σημαίνουν;
Εικονόγραμμα Τι σημαίνει αυτό; Τι πρέπει να κάνω; Πού χρησιμοποιείται;

Εκρηκτικό

Εύφλεκτο

Οξειδωτικό

Αέριο υπό πίεση

Διαβρωτικό

Οξεία τοξικότητα

Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία

Κίνδυνος για την υγεία/Επικίνδυνο
για τη στιβάδα του όζοντος

Επικίνδυνο για
το περιβάλλον

http://echa.europa.eu

