Toxic.nl

Werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost
Gevarensymbool

Betekenis

Toelichting

GHS01 - Explosief

•
•
•
•

Instabiele ontplofbare stof.
Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.
Ontplofbare stof; ernstig gevaar voor scherfwerking.
Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking
of scherfwerking.
• Gevaar voor massa-explosie bij brand.

GHS02 - Ontvlambaar

•
•
•
•
•
•

GHS03 - Brandbevorderend

• Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
• Kan brand of ontploffingen veroorzaken;
sterk oxiderend.

GHS04 - Houder onder druk

• Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
• Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden
of letsel veroorzaken.

Zeer licht ontvlambaar gas.
Ontvlambaar gas.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Ontvlambare aerosol.
Ontvlambare vloeistof en damp.
Ontvlambare vaste stof.

GHS05 - Corrosief (bijtend)

• Kan bijtend zijn voor metalen.
• Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

GHS06 - Toxisch (giftig)

•
•
•
•
•
•

Dodelijk bij inslikken.
Dodelijk bij contact met de huid.
Dodelijk bij inademing.
Giftig bij inslikken.
Giftig bij contact met de huid.
Giftig bij inademing.

GHS07 - Schadelijk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veroorzaakt huidirritatie.
Schadelijk bij inslikken.
Schadelijk bij contact met de huid.
Schadelijk bij inademing.
Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door
afbraak van ozon.

GHS08 - Schadelijk voor
de gezondheid op lange
termijn

• Producten uit deze klasse zijn bij inslikken, inademen
of opname via de huid (verdacht) kankerverwekkend of
anderszins mogelijk schadelijk voor de gezondheid en
de voortplanting.

GHS09 - Milieugevaarlijk

• Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
• Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Adembescherming
verplicht

Veiligheidsschoenen
verplicht

Veiligheidspak
verplicht

Veiligheidshandschoenen
verplicht

Veiligheidshelm
verplicht

Beschermend
gezichtsmasker verplicht

Lichte adembescherming
verplicht

Geleidende schoenen
verplicht

Handen wassen
verplicht

Gehoorbescherming
verplicht

Eten en drinken
verboden

Roken
verboden

Verboden met water
te blussen

Open vuur
verboden

Oogbescherming
verplicht

• Drukhouders - gasflessenkooi
• In de buitenlucht, kleine drukhouders mogen in een opslagcontainer
• Maximaal een werkvoorraad
• Let op! De drukhouders in de kooi zekeren met kettingen
•
•
•
•

Vloeistoffen - vaten opslag
In de buitenlucht of geventileerde opslagcontainer
Maximaal een werkvoorraad
Let op! Plak de juiste pictogrammen op de buitenkant van de
opslag.

•
•
•
•
•

Vloeistoffen - lekbak (LKB)
In de opslagcontainer of werkplek
Maximaal een werkvoorraad
Let op! De lekbak moet 110% aan capaciteit hebben
Opslaan op het rooster van de lekbak nooit in de lekbak zelf
zetten
• Sla gevaarlijke stoffen altijd soort bij soort op een eigen
lekbak op

Kijk op Toxic.nl/kennisbank voor meer informatie over veilig werken met chemische producten

