Verifique os Pictogramas ao Manusear Produtos Químicos!
Pictograma

(Bomba explodindo)

Perigo

(Chama)

Perigo representativo ou perigo químico

Explosivo: perigo de explosão em massa
Explosivo: perigo de incêndio, rajada ou explosão
Perigo de explosão quando aquecido

Proibido fumar. Mantenha apenas na embalagem original
Mantenha longe de altas temperaturas, faíscas e fontes de chamas.
Em caso de incêndio, evacue. NÃO combata o fogo
quando o fogo atinge os explosivos.
Descarte o conteúdo e recipientes de acordo com a lei.

Gás ou aerossol altamente combustível
Líquido ou vapor altamente inflamável
Sólido combustível
Perigo de incêndio quando aquecido
Risco de combustão espontânea quando exposto ao ar
Emite gás inflamável quando exposto à água

Mantenha longe de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e
outras fontes de ignição. Proibido fumar.
Armazene em uma área bem ventilada.
Adição sugerida: SE NA PELE: Escove as partículas soltas da pele. Mergulhe
em água fria. - Muito complicado recomendar isso, pois às vezes a água
deve ser evitada.

Perigo de incêndio ou agravamento de um incêndio
Perigo de incêndio ou explosão
Perigo de agravamento de um incêndio

Mantenha longe de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e
outras fontes de ignição. Proibido fumar.
Mantenha longe de materiais combustíveis.
Armazene isoladamente.

Gás sob pressão: perigo de explosão quando aquecido
Gás liquefeito refrigerado: perigo de queimadura de frio ou
queimadura de gelo

Proteja da luz solar. Armazene em uma área bem ventilada.
Use luvas de isolamento contra o frio e protetor facial ou proteção para os
olhos.
Descongele as partes congeladas com água morna. Não esfregue a área
afetada. Obtenha aconselhamento/atenção médica imediata.

Pode ser corrosivo para os metais

Mantenha apenas na embalagem original

Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves

Evite o contato com a pele e os olhos.
Lave a área exposta imediatamente após o contato
Lave o corpo e as roupas cuidadosamente após o manuseio.
Use roupas de proteção, luvas de proteção e óculos de segurança.

Toxicidade aguda (fatal ou tóxica) quando inalado, ingerido ou ao
entrar em contato com a pele.

Não inale, coloque na boca ou na pele.
Se exposto, procure assistência médica imediatamente.
Use apenas ao ar livre ou em uma área bem ventilada.
Use uma máscara, roupas de proteção e luvas de proteção.
Armazene trancado.

Perigo de doenças hereditárias
Perigo de câncer
Perigo de toxicidade reprodutiva ou efeito adverso em fetos
humanos
Perigo de causar alergia, asma ou dificuldade respiratória quando
inalado
Toxicidade de órgão-alvo específico
Toxicidade aguda quando inalado no trato respiratório (aspiração)

Não coloque na pele.
Não inale.
Use uma máscara, luvas de proteção e roupas de proteção.
Ventile a área.
Consulte um médico se qualquer anormalidade for observada ou se houver
possibilidade de exposição.

Toxicidade aguda. Nocivo quando inalado, ingerido ou ao entrar
em contato com a pele.
Fortemente irritante para os olhos e pele
Perigo de causar reações alérgicas na pele
Perigo de irritação aos órgãos respiratórios, sonolência ou
vertigem

Evite inalação.
Contate um médico se não se sentir bem.
Use equipamento de proteção individual.

Prejudica a saúde pública e o meio ambiente ao destruir o ozônio
na alta atmosfera

Contate a fabricante ou fornecedor para obter informações sobre coleta ou
reciclagem.

Extremamente tóxico para a vida aquática

Evite a liberação no meio ambiente.
Descarte o conteúdo e recipientes de acordo com a lei.

(Chama sobre o círculo)

(Cilindro de gás)

(Corrosão)

Perigo à saúde

(Caveira e ossos
cruzados)

(Perigo à saúde)

Perigo ambiental

(Ponto de
exclamação)

Exemplos representativos de precauções

(Meio Ambiente)
Nota: As precauções listadas são trechos representativos.

