
Suriin ang mga Pictograms kapag Gumagamit ng mga Kemikal!

Pictogram Representative hazard o chemical hazard Mga mainam na halimbawa ng pag-iingat

Paputok: panganib ng mass na pagsabog
Paputok: panganib sa sunog, pagputok, o pagsabog
Panganib ng pagsabog kapag pinainit

Bawal manigarilyo. Panatilihin lamang sa orihinal na packaging
Panatilihin ang layo mula sa mataas na temperatura, sparks, at mga 
maaaring sanhi ng apoy
Sa kaganapan ng sunog, lumikas. HUWAG makipaglaban sa sunog
kapag umabot sa mga paputok ang apoy.
Itapon ang mga nilalaman at lalagyan alinsunod sa batas.

Lubos na nasusunog na gas o aerosol
Lubos na nasusunog na likido o vapor
Nasusunod na solid
Panganib ng apoy kapag pinainit
Panganib ng biglaang pagkasunog kapag nahantad sa hangin
Nagpapalabas ng nasusunog na gas kapag nahantad sa tubig

Iwasan ang init, maiinit na surface, sparks, bukas na apoy at iba pang mga 
mapagkukunan ng pag-aapoy. Bawal manigarilyo.
Itabi sa isang maaliwalas na lugar.
Iba pang mga mungkahi: KUNG NASA BALAT: Pagpagin ang mga loose 
particles mula sa balat. Isawsaw sa malamig na tubig. - Napakahirap na 
inirerekumenda ito dahil minsan dapat iwasan ang tubig. 

Panganib ng sunog o paglala ng sunog
Panganib ng sunog o pagsabog
Panganib ng paglala ng sunog

Iwasan ang init, maiinit na surface, sparks, bukas na apoy at iba pang mga 
mapagkukunan ng pag-aapoy. Bawal manigarilyo. 
Iwasan ang mga nasusunog na materyales.
Mag-iimbak nang nakahiwalay.

Gas sa ilalim ng presyon: panganib ng pagsabog kapag pinainit
Pinalamig na liquefied gas: panganib ng frostbite o ice burn

Protektahan mula sa sikat ng araw. Itabi sa isang maaliwalas na lugar.
Magsuot ng cold insulating gloves at alinman sa face shield o 
pangproteksyon sa mata.
Tunawin ang mga nagyeyelong bahagi gamit ang maligamgam na tubig. 
Huwag kuskusin ang apektadong lugar. Kumuha ng agarang 
payo/atensyong medikal.

Maaaring nakaka-agnas ng mga bakal Panatilihin lamang sa orihinal na packaging

Nagiging sanhi ng matinding pagkasunog ng balat at pinsala sa 
mata

Iwasang madapuan sa balat at mata.
Agad-agad na hugasan ang bahaging nadapuan
Hugasan nang lubusan ang katawan at damit pagkatapos ng paggamit.
Magsuot ng protective clothing, protective gloves, and safely glasses.

Talamak na pagkalason (nakamamatay o nakakalason) kapag 
nalanghap, nakain, o nalagay sa balat.

Huwag lumanghap, ilagay sa bibig o sa balat.
Kung nahantad, humingi kaagad ng tulong medikal. 
Gamitin lamang sa labas o sa isang maaliwalas na lugar.
Magsuot ng mask, protective clothing, at protective gloves.
Naka-store ang mga ito.

Panganib ng mga namamana na karamdaman
Panganib ng cancer
Panganib ng reproductive toxicity o masamang epekto sa mga 
fetus
Panganib na sanhi ng allergy, hika, o hirap sa paghinga kapag 
nakalanghap
Tiyak na target na pagkalason sa organ
Talamak na pagkalason kapag nalanghap sa respiratory tract 
(aspiration)

Huwag ilagay sa balat.
Huwag lumanghap.
Magsuot ng mask, protective gloves, at protective clothing.
I-ventilate ang lugar.
Magpatingin sa doktor kung may napansing abnormalidad o may 
posibilidad na malantad.

Talamak na pagkalason. Mapanganib kapag nalanghap, nakain, o 
nalagay sa balat
Matindi ang pangangati ng mata at balat
Panganib na sanhi ng mga reaksyon sa allergy sa balat
Panganib ng iritasyon sa mga respiratory organ, pagka-antok, o 
vertigo

Iwasan ang paglanghap.
Makipag-ugnayan sa isang doktor kung sa palagay mo ay masama ang 
iyong pakiramdam.
Magsuot ng personal protective equipment.

Pinipinsala ang kalusugan ng publiko at kapaligiran sa 
pamamagitan ng pagwawasak ng osono sa itaas na atmospera

Makipag-ugnayan sa tagagawa o supplier para sa impormasyon tungkol sa 
koleksyon o pag-recycle.

Labis na nakakalason sa mga buhay na nabubuhay sa tubig
Iwasang ipakalat sa kapaligiran.
Itapon ang mga nilalaman at lalagyan alinsunod sa batas.

(Sumasabog na 
bomba)

(Apoy)

(Apoy sa bilog)

(Silindoro ng gas)

(Kaagnasan)

(Bungo at 
crossbones)

(Panganib sa 
kalusugan)

(Tandang 
padamdam)

(Kapaligiran)

Tandaan: Ang nakalistang pag-iingat ay kinatawan ng mga sipi.

Panganib
Panganib sa kalusugan

Panganib sa 
kapaligiran  


