
Under current COSHH Regulations, everybody at work should know the appropriate safety precautions to undertake so as not to put themselves or 
others in danger by exposure to substances that are hazardous to health and the environment.

HARMFUL
May cause limited health risk if ingested, inhaled or if penetration of the 
skin occurs.

Safety Precautions:
Do not breathe dust, spray or vapour.

Avoid contact with skin.

Wash thoroughly before you drink, eat or smoke.

In the event of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical 
advice.

IRRITANT
A non corrosive substance which may cause inflammation and irritation 
when in immediate repeated or prolonged contact with the skin or if 
inhaled.

Safety Precautions:
Do not breathe dust, spray or vapour.

Avoid contact with skin.

Wash thoroughly before you drink, eat or smoke.

In the event of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical 
advice.

TOXIC/VERY TOXIC
May cause a severe health risk or even death if ingested, inhaled or 
penetration of the skin occurs even in low volumes or quantities.

Safety Precautions:

Wear suitable protective equipment (PPE).

In the event of contact with skin, wash immediately with plenty of water.

In the event of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice.

CORROSIVE
May cause burns or destruction of living tissue on contact with skin.

Safety Precautions:

Wear suitable protective equipment (PPE).

Remove and dispose safely any contaminated clothes.

In the event of contact with skin, wash immediately with plenty of water.

In the event of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water for 15 minutes and 
seek medical help.

SERIOUS HEALTH HAZARD
May cause serious and prolonged health effects on short and long term 
exposure.

Safety Precautions:
Read and follow instructions for given material.

Do not breathe dust, spray or vapour.

Avoid contact with skin.

Wash thoroughly before you drink, eat or smoke.

In the event of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

HIGHLY FLAMMABLE
In a solid or gaseous form this substance may readily catch fire in contact with 
air without any application of energy. In a liquid form it is a substance with a 
flash point below 21 degrees Celsius.

Safety Precautions:
Read and follow instructions for given material.

Ensure containers are stored in a cool, well ventilated place with tight fitting lids.

Store away from sources of heat and ignition.

Ensure the material and its container are disposed of in a safe manner.

EXTREMELY FLAMMABLE
A liquid  having a flash point of less than 0 degrees Celsius and a boiling point 
of less than or equal to 35 degrees Celsius.

Safety Precautions:

Ensure containers are stored in a cool, well ventilated place with tight fitting lids.

Do not breathe spray or vapour.

Take measures to safeguard against static discharges.

HAZARDOUS TO THE ENVIRONMENT
Presents or may present a danger to one or more parts of the environment. 
These substances are usually very toxic to aquatic organisms.

Safety Precautions:

Ensure containers are stored in a cool, well ventilated place with tight fitting lids.

Take measures to safeguard against accidental spillage.

Ensure the material and its container are disposed of in a safe manner.

What you need to know about

C.O.S.H.H.
The Control Of Substances Hazardous to Health regulations 2002

SZKODLIWY - Może działać szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub po wdychaniu.

Środki ostrożności

Nie wdychać pyłu, mgly, rozpylonej cieczy.

Unikać kontaktu ze skórą.

Umyj rece/zanieczyszczona skórę, zanim zaczniesz pić, palić, jeść.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można 
je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza.

KENKSMINGAS - Prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus, gali pakenkti.

Saugos priemonės

Neįkvėpti dulkių purškimo garų.

Vengti patekimo ant odos.

Nuplaukite odą prieš gerdami, rūkykite, valgykite.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 
padaryti. Toliau plauti akis.Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

DRAŻNIĄCY - Substancja nieagresywna, która może powodować stan zapalny 
i podrażnienie przy natychmiastowym, powtarzającym się lub przedłużonym kontakcie ze skórą lub w 
przypadku wdychania. 

Środki ostrożności
Nie wdychać pyłu, mgly, rozpylonej cieczy.

Unikać kontaktu ze skórą.

Umyj rece/zanieczyszczona skórę, zanim zaczniesz pić, palić, jeść.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.

DIRGINANTIS - Nekorozinė medžiaga, kuri gali sukelti uždegimą ir sudirginimą, 
kai jis greitai ar ilgai kontaktuoja su oda arba įkvepiamas.

Saugos priemonės:
Neįkvėpti dulkių purškimo garų.

Vengti patekimo ant odos.

Nuplaukite odą prieš gerdami, rūkykite, valgykite.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 
padaryti. Toliau plauti akis.Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

ŻRĄCY - Może powodować poparzenia lub zniszczenie żywej tkanki w kontakcie 
ze skórą.
Środki ostrożności

Nosić odpowiednia odziez/sprzęt ochronny.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.

POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA - Może powodować poważne i długotrwałe skutki zdrowotne w 
krótko- i długoterminowym okresie narażenia.

Środki ostrożności
Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
Nie wdychać pyłu, mgly, rozpylonej cieczy.
Unikać kontaktu ze skórą.
Umyj rece/zanieczyszczona skórę, zanim zaczniesz pić, palić, jeść.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.

RIMTAS PAVOJUS SVEIKATAI - Trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis gali sukelti rimtą 
ir ilgalaikį poveikį sveikatai.

Saugos priemonės

Vykdyti saugos instrukcijas.
Neįkvėpti dulkių purškimo garų.
Vengti patekimo ant odos.
Nuplaukite odą prieš gerdami, rūkykite, valgykite.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 
padaryti. Toliau plauti akis.Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

ŁATWOPALNY - Zarówno w postaci stałej lub gazowej substancja ta może łatwo zapalić się w kontakcie z 
powietrzem bez stosowania energii. W postaci płynnej jest to substancja o temperaturze zapłonu 
poniżej 21 stopni Celsjusza.

Środki ostrożności
Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
Upewnij się, że pojemniki są szczelnie zamkniete I przechowywane w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu.
Upewnij się, że product i jego opakowanie są zutylizowane w bezpieczny sposób. 

LABAI DEGUS - Kietoje arba dujinėje medžiagoje gali lengvai užsidegti liesdami orą be jokios energijos. 
Skysta forma yra medžiaga, kurios pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 21 ° C.

Saugos priemonės

Vykdyti saugos instrukcijas.
Užtikrinkite, kad konteineriai būtų sandėliuojami vėsioje gerai vėdinamoje vietoje su sandariais dangčiais.
Laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.
Užtikrinti, kad medžiaga ir jos tara būtų saugiai pašalintos.

NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Środki ostrożności

Upewnij się, że pojemniki są przechowywane w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Upewnij się, że product i jego opakowanie są zutylizowane w bezpieczny sposób. 

PAVOJINGA APLINKAI - Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 
ekosistemų pakitimus.

Saugos priemonės

Kad konteineriai būtų laikomi vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Užtikrinti, kad medžiaga ir jos tara būtų saugiai pašalintos.

TOKSYCZNY / BARDZO TOKSYCZNY - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 
śmiercią.

Środki ostrożności

Nosić odpowiednia odziez/sprzęt ochronny.

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.

Dėvėti tinkamą apsauginę įrangą.

Patekus į odą, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 
padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

TOKSIŠKAS / LABAI TOKSIŠKAS - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali 
sukelti mirtį.

Saugos priemonės

ĖSDINANTI - Gali sukelti nudegimus arba gyvų audinių sunaikinimą, jei susiduria 
su oda.
Saugos priemonės

Dėvėti tinkamą apsauginę įrangą.

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 
padaryti. Toliau plauti akis.Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

PRODUKT SKRAJNIE ŁATWOPALNY - Ciecz o temperaturze zapłonu mniejszej niż 0 stopni Celsjusza i 
temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 35 stopni Celsjusza.

Środki ostrożności

Upewnij się, że pojemniki są przechowywane w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Nie wdychać pyłu, mgly, rozpylonej cieczy.

Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

YPAČ DEGUS - Skystis, kurio pliūpsnio temperatūra yra mažesnė kaip 0 laipsnių Celsijaus ir virimo taškas 
yra mažesnis arba lygus 35 laipsnių Celsijaus.

Saugos priemonės

Kad konteineriai būtų laikomi vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Neįkvėpti dulkių purškimo garų.

Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.

This document is for guidance only. It is the users responsibility to ensure that it reflects the products within your operations.
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