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Pictogramas de perigo

Os pictogramas de perigos servem para identificar claramente os perigos dos produtos químicos para os utilizadores.

Os produtos utilizados na SGL poderão ter os seguintes pictogramas:

- Pode provocar queimaduras graves 

na pele e danos nos olhos.

- Prejudicial em caso de ingestão, de 

inalação e em contacto com a pele;

- Sensibilização e irritação da pele e 

olhos;

- Irritante para as vias respiratórias; 

- Provoca sonolência ou tonturas;

- Perigoso para a camada de ozono.

- Perigoso para o meio ambiente;

- Provoca poluição aquática

- Podem incendiar-se em contacto 

com o ar;

- Em contacto com a água, emitem 

gases inflamáveis;

- Podem provocar incêndios se 

expostos ao calor.

Corrosivo Irritante Perigoso para o ambiente Inflamável

- Consulta sempre os Rótulos e as Fichas de Dados de Segurança dos produtos que utilizas habitualmente, mesmo para produtos 

fornecidos pelo cliente – Em caso de duvidas contacta sempre o teu supervisor.

- Utiliza os Equipamentos de Proteção Individual que te são indicados para cada produtos.

- Cumpre com as regras de armazenamento, evitando juntar produtos incompatíveis.

- Segue as indicações de diluição e de utilização dos produtos.

- Mantém os produtos devidamente rotulados e nas embalagens adequadas (nunca colocar em embalagens de bens 

alimentares).

- Nunca colocar alimentos nos carrinhos de limpeza ou junto de produtos químicos e/ou material de limpeza.
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Lembra-te que és o principal responsável pela tua segurança e pela segurança dos outros!
Conheceres e compreenderes estes símbolos ajuda-te a prevenir Acidentes de Trabalho.
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