
Slim omgaan met reinigings- en desinfectiemiddelen
Tensio BVBA - Doornpark 36 - 9120 Beveren - Belgium
Tel: +32 3 755 48 74 - Fax: +32 3 755 51 55 - info@tensio.be

Belgisch Antigifcentrum: 070 245 245
Nederlands Vergiftigingen Informatiecentrum: 030 274 88 88

Gevarensymbolen

Preventie Eerste hulp bij ongevallen

Eerst water, de rest komt later!

Met water spoelen gedurende
15 minuten. Hierbij de oogleden
goed openen. Arts raadplegen.

Slachtoffer in frisse lucht brengen.
Veiligheidsinformatie en arts

raadplegen.

Met water spoelen gedurende 15 minuten.
Verwijder onmiddellijk vervuilde kleding.

De mond goed spoelen met water.
Veiligheidsinformatie en arts raadplegen.

Ogen Huid en mond Inademing/Nooduitgang

Veiligheidshandschoenen verplicht

Xn: Schadelijk
Inademen, inslikken of opname
door de huid is schadelijk voor
de gezondheid.

Voorzorg:
Elk contact vermijden, ook het
inademen van dampen.
Bij misselijkheid een arts
raadplegen.

C: Corrosief
Zullen bij aanraking met levend
weefsel een vernietigende
werking uitoefenen.

Voorzorg:
Dampen niet inademen en
elk contact met de ogen, huid
en kledingstukken vermijden.

E: Explosief
Deze producten kunnen
ontploffen onder
welbepaalde omstandig-
heden (vuur, wrijving,
schokken, ...)

Voorzorg:
Schokken, breuken, vonken
en hitte vermijden.

F: (zeer) licht
ontvlambaar
Stoffen die, onder
welbepaalde omstandig-
heden, gemakkelijk kunnen
ontbranden.

Voorzorg:
Elk contact met ontstekings-
bronnen vermijden.
Verboden te roken.

T: Giftig
Zijn schadelijk bij inademing,
inslikken of opname door
de huid en kunnen de dood tot
gevolg hebben.

Voorzorg:
Elk contact vermijden en
onmiddellijk een arts
raadplegen bij misselijkheid.

Veiligheidsschoenen verplicht Veiligheidspak verplichtOogbescherming verplicht

Lees het etiket en volg de voorschriften.
Meng nooit verschillende producten met elkaar.

Eet, drink en rook niet op de werkplaats.

Xi: Irriterend
Dit symbool duidt op stoffen
die de huid, de ogen en de
ademhalingswegen kunnen
irriteren.

Voorzorg:
Dampen niet inademen
en elk contact met de huid
en ogen vermijden.

O: Oxidatief
(brandbevorderend)
Oxidatieve stoffen kunnen
brandbare producten doen
ontsteken of een bestaand
vuur aanwakkeren.

Voorzorg:
Brandbare stoffen op een
afstand houden.

N: Milieugevaarlijk
Stoffen die op lange termijn
schade kunnen veroorzaken 
aan het milieu.

Voorzorg:
Elk contact met ontstekings-
bronnen vermijden.
Verboden te roken.

Houder onder druk
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.

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.

Lange termijn
gezondheid
Eén of meerdere van de
volgende effecten:


