PICTOGRAMMEN VOOR
CHEMISCH GEVAAR!

DE PICTOGRAMMEN VAN CHEMISCHE MENGSELS VERANDEREN.
VOORKOM LETSEL EN ZIEKTES OP DE WERKVLOER DOOR MEER
TE WETEN TE KOMEN OVER DE PICTOGRAMMEN.
Op de etiketten staan naast de pictogrammen signaalwoorden, gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen.

OXIDEREND

BIJTEND

ACUTE GEZONDHEID

Als u dit pictogram op het etiket vindt, betekent
het dat u te maken hebt met oxiderende gassen,
vaste stoffen en vloeistoffen, die brand en
ontploffing kunnen veroorzaken of intensiveren.

Wanneer u een chemische stof met dit pictogram
gebruikt, wees u er dan van bewust dat het bijtend
is en ernstige brandwonden en oogletsel kan
veroorzaken. Het is ook bijtend voor metalen.

Één of meerdere betekenissen:

MILIEUGEVAARLIJK

ONTVLAMBAAR

LANGETERMIJN GEZONDHEID

Waarschuwt ervoor dat een stof schadelijk is voor
het milieu en het water vergiftigt.

Waarschuwt voor brandbare gassen, aërosolen,
vloeistoffen en vaste stoffen:

Één of meerdere van de volgende effecten:

• Zelfverhittende stoffen en mengsels
• Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, die vlam kunnen vatten wanneer ze in contact komen met lucht
• Stoffen en mengsels die, in contact met water,
brandbare gassen uitstoten
• Zelfontledende stoffen of organische peroxiden
die bij verhitting kunnen leiden tot brand

• Acute vergiftiging (schadelijk)
• Veroorzaakt overgevoeligheid van de huid en huiden oogirritatie Irriterend voor de luchtwegen
• Verdovend, veroorzaakt slaperigheid of duizeligheid
Gevaarlijk voor de ozonlaag

•
•
•
•

Is kankerverwekkend
Beïnvloedt vruchtbaarheid en het ongeboren kind
Veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal
Is een inhalatie-allergeen, kan bij inademing
allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken
• Is giftig voor bepaalde organen
• Inhaleringsgevaar, kan dodelijk of schadelijk zijn als
u het inslikt of als het in de luchtwegen terechtkomt.

ONTPLOFGEVAAR

ACUUT GIFTIG

HOUDER ONDER DRUK

Verwijst naar explosieven, zelfontledende stoffen
en organische peroxiden die bij verhitting kunnen
ontploffen.

Wees u ervan bewust dat u te maken hebt met
een chemische stof die acuut giftig is bij
contact met de huid. Inademen of inslikken kan
dodelijk zijn.

Chemische stoffen met dit pictogram betekenen:
Gas onder druk, kan ontploffen bij verhitting
Gekoeld gas, kan brandwonden of letsel door
extreme kou veroorzaken Opgeloste gassen.
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