
Plahvatusohtlik (GHS01) Mürgine (GHS06)

Väga tuleohtlik (GHS02) Leebemad tervise mõjud (GHS07)

Oksüdeeriv (GHS03) Tõsised tervise mõjud (GHS08)

Gaasid surve all (GHS04) Keskkonnaohtlik (GHS09)

Sööbiv (GHS05)

Eesti keeles In English

Ettevaatust Danger

Hoiatus Warning

Number Eesti keeles In English

H200 Ebapüsiv lõhkeaine. Unstable explosives.

H201 Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht. Explosive; mass explosion hazard.

H202 Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht. Explosive, severe projection hazard.

H203
Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või 

laialipaiskumisoht.
Explosive; fire, blast or projection hazard.

H204 Süttimis- või laialipaiskumisoht. Fire or projection hazard.

H205 Süttimise korral massiplahvatusoht. May mass explode in fire.

H220 Eriti tuleohtlik gaas. Extremely flammable gas.

H221 Tuleohtlik gaas. Flammable gas.

H222 Eriti tuleohtlik aerosool. Extremely flammable aerosol.

H223 Tuleohtlik aerosool. Flammable aerosol.

H224 Eriti tuleohtlik vedelik ja aur. Extremely flammable liquid and vapour.

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Highly flammable liquid and vapour.

Tunnussõnad

Ohulaused

Ohupiktogrammid



H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. Flammable liquid and vapour.

H228 Tuleohtlik tahke aine. Flammable solid.

H240 Kuumenemisel võib plahvatada. Heating may cause an explosion.

H241 Kuumenemisel võib süttida või plahvatada. Heating may cause a fire or explosion.

H242 Kuumenemisel võib süttida. Heating may cause a fire.

H250 Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest. Catches fire spontaneously if exposed to air.

H251 Isekuumenev, võib süttida. Self-heating: may catch fire.

H252 Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida. Self-heating in large quantities; may catch fire.

H260
Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis 

võivad iseenesest süttida.

In contact with water releases flammable gases 

which may ignite spontaneously.

H261 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase. In contact with water releases flammable gases.

H270
Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; 

oksüdeerija.
May cause or intensify fire; oxidiser.

H271
Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev 

oksüdeerija.
May cause fire or explosion; strong oxidiser.

H272 Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. May intensify fire; oxidiser.

H280
Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib 

plahvatada.
Contains gas under pressure; may explode if heated.

H281
Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada 

külmapõletusi või -kahjustusi.

Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns 

or injury.

H290 Võib söövitada metalle. May be corrosive to metals.

H300 Allaneelamisel surmav. Fatal if swallowed.

H301 Allaneelamisel mürgine. Toxic if swallowed.

H302 Allaneelamisel kahjulik. Harmful if swallowed.

H304
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib 

olla surmav.
May be fatal if swallowed and enters airways.

H310 Nahale sattumisel surmav. Fatal in contact with skin.

H311 Nahale sattumisel mürgine. Toxic in contact with skin.

H312 Nahale sattumisel kahjulik. Harmful in contact with skin.

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Causes severe skin burns and eye damage.

H315 Põhjustab nahaärritust. Causes skin irritation.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. May cause an allergic skin reaction.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Causes serious eye damage.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. Causes serious eye irritation.

H330 Sissehingamisel surmav. Fatal if inhaled.

H331 Sissehingamisel mürgine. Toxic if inhaled.

H332 Sissehingamisel kahjulik. Harmful if inhaled.

H334
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma 

sümptomeid või hingamisraskusi.

May cause allergy or asthma symptoms or breathing 

difficulties if inhaled.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. May cause respiratory irritation.

H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. May cause drowsiness or dizziness.

H340

Võib põhjustada geneetilisi defekte <märkida 

kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud 

kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

May cause genetic defects <state route of exposure if 

it is conclusively proven that no other routes of 

exposure cause the hazard>.

H341

Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte <märkida 

kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud 

kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

Suspected of causing genetic defects <state route of 

exposure if it is conclusively proven that no other 

routes of exposure cause the hazard>.

H350

Võib põhjustada vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, 

kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid 

ei ole ohtlikud>.

May cause cancer <state route of exposure if it is 

conclusively proven that no other routes of exposure 

cause the hazard>.

H351

Arvatavasti põhjustab vähktõbe <märkida 

kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud 

kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

Suspected of causing cancer <state route of exposure 

if it is conclusively proven that no other routs of 

exposure cause the hazard>.



H360

Võib kahjustada viljakust või loodet <märkida 

spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida 

kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud 

kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

May damage fertility or the unborn child <state 

specific effect if known > <state route of exposure if it 

is conclusively proven that no other routes of 

exposure cause the hazard>.

H361

Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet <märkida 

spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida 

kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud 

kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

Suspected of damaging fertility or the unborn child 

<state specific effect if known> <state route of 

exposure if it is conclusively proven that no other 

routes of exposure cause the hazard>.

H362 Võib kahjustada rinnaga toidetavat last. May cause harm to breast-fed children.

H370

Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud 

elundid, kui need on teada> <märkida 

kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud 

kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

Causes damage to organs <or state all organs 

affected, if known> <state route of exposure if it is 

conclusively proven that no other routes of exposure 

cause the hazard>.

H371

Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik 

mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida 

kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud 

kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

May cause damage to organs <or state all organs 

affected, if known> <state route of exposure if it is 

conclusively proven that no other routes of exposure 

cause the hazard>.

H372

Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud 

elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval 

kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on 

veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole 

ohtlikud>.

Causes damage to organs <or state all organs 

affected, if known> through prolonged or repeated 

exposure <state route of exposure if it is conclusively 

proven that no other routes of exposure cause the 

hazard>.

H373

Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik 

mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel 

või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, 

kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid 

ei ole ohtlikud>.

May cause damage to organs <or state all organs 

affected, if known> through prolonged or repeated 

exposure <state route of exposure if it is conclusively 

proven that no other routes of exposure cause the 

hazard>.

H400 Väga mürgine veeorganismidele. Very toxic to aquatic life.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

H413
Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist 

kahjulikku toimet.
May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

EUH001 Plahvatusohtlik kuivana. Explosive when dry.

EUH006 Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta. Explosive with or without contact with air.

EUH014 Reageerib ägedalt veega. Reacts violently with water.

EUH018
Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik 

auru-õhu segu.

In use may form flammable/explosive vapour-air 

mixture.

EUH019 Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. May form explosive peroxides.

EUH044 Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis. Risk of explosion if heated under confinement.

EUH029 Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas. Contact with water liberates toxic gas.

EUH031 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas. Contact with acids liberates toxic gas.

EUH032 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas. Contact with acids liberates very toxic gas.

EUH066
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või 

lõhenemist.

Repeated exposure may cause skin dryness or 

cracking.

EUH070 Silma sattumisel mürgine. Toxic by eye contact.

EUH071 Söövitav hingamisteedele. Corrosive to the respiratory tract.

EUH059 Ohtlik osoonikihile. Hazardous to the ozone layer.

EUH 201/201A

Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed 

võivad närida või imeda. 

Ettevaatust! Sisaldab pliid.

Contains lead. Should not be used on surfaces liable 

to be chewed or sucked by children.

Warning! Contains lead.

EUH202
Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in 

seconds. Keep out of the reach of children.

EUH203
Sisaldab kroomi (VI). Võib esile kutsuda allergilise 

reaktsiooni.

Contains chromium (VI). May produce an allergic 

reaction.

EUH204
Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise 

reaktsiooni. 

Contains isocyanates. May produce an allergic 

reaction. 



EUH205
Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda 

allergilise reaktsiooni. 

Contains epoxy constituents. May produce an allergic 

reaction. 

EUH206
Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. 

Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).

Warning! Do not use together with other products. 

May release dangerous gases (chlorine).

EUH207

Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel 

moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud 

teavet. Järgida ohutuseeskirju.

Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are 

formed during use. See information supplied by the 

manufacturer. Comply with the safety instructions.

EUH208
Sisaldab <sensibiliseeriva aine nimetus>. Võib esile 

kutsuda allergilise reaktsiooni.

Contains <name of sensitising substance>. May 

produce an allergic reaction.

EUH209/ 209A
Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

Kasutamisel võib muutuda tuleohtlikuks.

Can become highly flammable in use.

Can become flammable in use.

EUH210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. Safety data sheet available on request.

EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks 

järgida kasutusjuhendit.

To avoid risks to human health and the environment, 

comply with the instructions for use.

Number Eesti keeles In English

P101
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või 

etikett.

If medical advice is needed, have product container or 

label at hand.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. Keep out of reach of children.

P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Read label before use.

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Obtain special instructions before use.

P202
Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja 

nendest arusaamist.

Do not handle until all safety precautions have been 

read and understood.

P210

Hoida eemal 

soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest 

pindadest. – Mitte suitsetada.

Keep away from heat/sparks/open flames/hot 

surfaces. – No smoking.

P211
Mitte pihustada leekidesse või muusse 

süüteallikasse. 

Do not spray on an open flame or other ignition 

source.

P220 Hoida eemal rõivastest/…/süttivast materjalist.
Keep/Store away from clothing/…/combustible 

materials.

P221
Rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida 

segunemist põlevainetega…

Take any precaution to avoid mixing with 

combustibles…

P222 Hoida õhuga kokkupuute eest. Do not allow contact with air.

P223

Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel 

juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada 

hetkpõlemise.

Keep away from any possible contact with water, 

because of violent reaction and possible flash fire.

P230 Niisutada …-ga. Keep wetted with…

P231 Käidelda inertgaasis. Handle under inert gas.

P232 Hoida niiskuse eest. Protect from moisture.

P233 Hoida pakend tihedalt suletuna. Keep container tightly closed.

P234 Hoida üksnes originaalpakendis. Keep only in original container.

P235 Hoida jahedas. Keep cool.

P240 Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada. Ground/bond container and receiving equipment.

P241
Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-

/valgustus-/…/seadmeid.

Use explosion-proof 

electrical/ventilating/lighting/…/ equipment.

P242
Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada 

sädemeid.
Use only non-sparking tools.

P243
Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri 

vastu.

Take precautionary measures against static 

discharge.

P244 Hoida reduktsiooniklapid rasvast ja õlist puhtad. Keep reduction valves free from grease and oil.

P250 Hoida kriimustamise/põrutuse/…/hõõrdumise eest. Do not subject to grinding/shock/…/friction.

P251
Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi 

pärast kasutamist.

Pressurized container: Do not pierce or burn, even 

after use.

Hoiatuslaused



P260
Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet 

mitte sisse hingata.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P261
Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud 

aine sissehingamist.

Avoid breathing 

dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

P263 Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal. Avoid contact during pregnancy/while nursing.

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega …. Wash … thoroughly after handling.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Do no eat, drink or smoke when using this product.

P271
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi 

ventileeritavas kohas.
Use only outdoors or in a well-ventilated area.

P272 Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
Contaminated work clothing should not be allowed 

out of the workplace.

P273 Vältida sattumist keskkonda. Avoid release to the environment.

P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/ 

aitsemaski.

Wear protective gloves/protective clothing/eye 

protection/face protection.

P281 Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Use personal protective equipment as required.

P282 Kanda külmakaitsekindaid/ kaitsemaski/kaitseprille.
Wear cold insulating gloves/face shield/eye 

protection.

P283
Kanda tule-/leegikindlat/tule levikut aeglustavat 

rõivastust.
Wear fire/flame resistant/retardant clothing.

P284 Kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Wear respiratory protection.

P285
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede 

kaitsevahendeid.

In case of inadequate ventilation wear respiratory 

protection.

P231+P232 Käidelda inertgaasis. Hoida niiskuse eest. Handle under inert gas. Protect from moisture.

P235+P410 Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest. Keep cool. Protect from sunlight.

P301 ALLANEELAMISE KORRAL: IF SWALLOWED:

P302 NAHALE SATTUMISE KORRAL: IF ON SKIN:

P303 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: IF ON SKIN (or hair):

P304 SISSEHINGAMISE KORRAL: IF INHALED:

P305 SILMA SATTUMISE KORRAL: IF IN EYES:

P306 RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL: IF ON CLOTHING:

P307 Kokkupuute korral: IF exposed:

P308 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: IF exposed or concerned:

P309 Kokkupuute või halva enesetunde korral: IF exposed or if you feel unwell:

P310
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE 

või arstiga.

Immediately call a POISON CENTER or 

doctor/physician.

P311 Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Call a POISON CENTER or doctor/physician.

P312
Halva enesetunde korral võtta ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel 

unwell.

P313 Pöörduda arsti poole. Get medical advice/attention.

P314 Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Get medical advice/attention if you feel unwell.

P315 Pöörduda viivitamata arsti poole. Get immediate medical advice/attention.

P320 Nõuab viivitamatut eriravi (vt … käesoleval etiketil). Specific treatment is urgent (see … on this label).

P321 Nõuab eriravi (vt … käesoleval etiketil). Specific treatment (see … on this label).

P322 Nõuab erimeetmeid (vt … käesoleval etiketil). Specific measures (see … on this label).

P330 Loputada suud. Rinse mouth.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist. Do NOT induce vomiting.

P332 Nahaärrituse korral: If skin irritation occurs:

P333 Nahaärrituse või  obe korral: If skin irritation or rash occurs:

P334 Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.

P335 Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Brush off loose particles from skin. 



P336
Sulatada külmunud piirkonnad leige veega. 

Kannatada saanud piirkonda mitte hõõruda.

Thaw frosted parts with lukewarm water. Do no rub 

affected area.

P337 Kui silmade ärritus ei möödu: If eye irritation persists:

P338
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui 

neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Remove contact lenses, if present and easy to do. 

Continue rinsing.

P340

Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada 

mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti 

hingata.

Remove victim to fresh air and keep at rest in a 

position comfortable for breathing.

P341

Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske 

õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis 

võimaldab kergesti hingata.

If breathing is difficult, remove victim to fresh air and 

keep at rest in a position comfortable for breathing.

P342 Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: If experiencing respiratory symptoms:

P350 Pesta õrnalt rohke vee ja seebiga. Gently wash with plenty of soap and water.

P351 Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Rinse cautiously with water for several minutes.

P352 Pesta rohke vee ja seebiga. Wash with plenty of soap and water.

P353 Loputada nahka veega/loputada duši all. Rinse skin with water/shower.

P360
Saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke 

veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.

Rinse immediately contaminated clothing and skin 

with plenty of water before removing clothes.

P361 Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta.
Remove/Take off immediately all contaminated 

clothing.

P362
Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne 

järgmist kasutamist.

Take off contaminated clothing and wash before 

reuse.

P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Wash contaminated clothing before reuse.

P370 Tulekahju korral: In case of fire:

P371
Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte 

kogustega:
In case of major fire and large quantities:

P372 Tulekahju korral plahvatusoht. Explosion risk in case of fire.

P373 Kui tuli jõuab lõhkeaineteni, MITTE teha kustutustöid. DO NOT fight fire when fire reaches explosives.

P374
Kustutustöid teha tavaliste ettevaatusabinõudega ja 

mõistlikust kaugusest.

Fight fire with normal precautions from a reasonable 

distance.

P375 Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

P376 Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult. Stop leak if safe to do so.

P377
Lekkiva gaasi põlemise korral mitte kustutada, välja 

arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.

Leaking gas fire: 

Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.

P378 Kustutamiseks kasutada …. Use … for extinction.

P380 Ala evakueerida. Evacuate area.

P381
Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik 

teha ohutult.
Eliminate all ignition sources if safe to do so.

P390
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei 

kahjustaks teisi materjale.
Absorb spillage to prevent material damage.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. Collect spillage.

P301+P310
ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or 

doctor/physician.

P301+P312
ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral 

võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or 

doctor/physician if you feel unwell.

P301+P330 

+P331

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE 

kutsuda esile oksendamist.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

P302+P334
NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas vees / 

panna peale niiske kompress.

IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet 

bandages.

P302+P350
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta õrnalt rohke vee ja 

seebiga.

IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and 

water.

P302+P352
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja 

seebiga.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P303+P361 

+P353

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta 

viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada 

nahka veega / loputada duši all.

IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all 

contaminated clothing. Rinse skin with 

water/shower.



P304+P340

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu 

värske õhu kätte ja asetada mugavasse 

puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at 

rest in a position comfortable for breathing.

P304+P341

SISSEHINGAMISE KORRAL: hingamisraskuste korral 

toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada 

mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti 

hingata.

IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to 

fresh air and keep at rest in a position comfortable for 

breathing.

P305+P351 

+P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti 

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada 

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on 

kerge eemaldada. Loputada veel kord.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 

minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing.

P306+P360

RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL: saastunud rõivad ja 

nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles 

seejärel rõivad eemaldada.

IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated 

clothing and skin with plenty of water before 

removing clothes.

P307+P311
Kokkupuute korral: võtta ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
IF exposed: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

P308+P313
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda 

arsti poole.

IF exposed or concerned: Get medical 

advice/attention.

P309+P311
Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta 

ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER 

or doctor/physician.

P332+P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

P333+P313 Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole.
If skin irritation or rash occurs: Get medical 

advice/attention.

P335+P334
Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida 

jahedas vees / panna peale niiske kompress.

Brush off loose particles from skin. Immerse in cool 

water/wrap in wet bandages.

P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
If eye irritation persists: Get medical 

advice/attention.

P342+P311
Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta 

ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON 

CENTER or doctor/physician.

P370+P376
Tulekahju korral: leke peatada, kui seda on võimalik 

teha ohutult.
In case of fire: Stop leak if safe to do so.

P370+P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks .... In case of fire: Use … for extinction.

P370+P380 Tulekahju korral: ala evakueerida. In case of fire: Evacuate area.

P370+P380 

+P375

Tulekahju korral: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu 

teha kustutustöid eemalt.

In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due 

to the risk of explosion.

P371+P380 

+P375

Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte 

kogustega: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha 

kustutustöid eemalt.

In case of major fire and large quantities: Evacuate 

area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

P401 Hoida … Store …

P402 Hoida kuivas. Store in a dry place.

P403 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Store in a well-ventilated place.

P404 Hoida suletud mahutis. Store in a closed container.

P405 Hoida lukustatult. Store locked up.

P406
Hoida sööbekindlas/…sööbekindla sisevooderdisega 

mahutis.

Store in corrosive resistant/… container with a 

resistant inner liner.

P407 Jätta virnade/kaubaaluste vahele õhuvahe. Maintain air gap between stacks/pallets.

P410 Hoida päikesevalguse eest. Protect from sunlight.

P411 Hoida temperatuuril mitte üle … °C/… °F. Store at temperatures not exceeding …°C/…°F.

P412 Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F.
Do not expose to temperatures exceeding 50°C/ 

122°F.

P413
Kogust, mis on suurem kui … kg/ … naela, hoida 

temperatuuril mitte üle … °C/… °F.

Store bulk masses greater than … kg/… lbs at 

temperatures not exceeding …°C/…°F.

P420 Hoida eemal teistest materjalidest. Store away from other materials.

P422 Hoida sisu …. Store contents under …

P402+P404 Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis. Store in a dry place. Store in a closed container.

P403+P233
Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti 

tihedalt suletuna.

Store in a well-ventilated place. Keep container 

tightly closed.

P403+P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Store in a well-ventilated place. Keep cool.



P410+P403
Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi 

ventileeritavas kohas.
Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

P410+P412
Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril 

üle 50 °C/ 122 °F.

Protect from sunlight. Do no expose to temperatures 

exceeding 50°C/ 122°F.

P411+P235
Hoida temperatuuril mitte üle … °C/… °F. Hoida 

jahedas.

Store at temperatures not exceeding …°C/…°F. Keep 

cool.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada … Dispose of contents/container to …
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