Piktogrammide esinemine või puudumine väetiste ja
taimekaitsevahendite ning teiste kemikaalide pakendil
annab esmase ülevaate kemikaali ohtlikkuse kohta.
Piktogrammidega kaasnevad ohulaused kirjeldavad
täpsemalt aine või segu omadusi ning võimalikku ohtu
keskkonnale, inimestele või loomadele.
Alates 2017. aastast on Eestis ja kogu maailmas kasutusel
terviklik süsteem, mis tagab ainete ja segude ning neid
sisaldavate toodete ühtse klassiﬁtseerimise, märgistamise
ning pakendamise. Seda reguleerib Euroopa Parlamendi
CLP-määrus, millega tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid
teavitatakse selgelt kemikaalidega kaasnevatest ohtudest
kemikaalide klassiﬁtseerimise ja märgistamise kaudu.

Enne tähistatud toodete kasutamist
lugege kindlasti ka nendega kaasnevaid
ohu- ja hoiatuslauseid – nii saab vältida
õnnetusi nii kodus kui ka tööl.

Kõikide CLP määruse alla kuuluvate toodete etikettidel
peab olema ainult uus märgistus. Uue süsteemi töötas
välja ÜRO ja selle loomine osutus vajalikuks, kuna sarnase
ohu tähistamiseks kasutati maailmas erinevaid sümboleid
ning mõnedes riikides oli süsteem ebaühtlane. Eestis
kontrollivad määruse täitmist näiteks Põllumajandusamet,
Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Terviseamet ja
Tööinspektsioon.

Tunne end
ümbritsevaid
kemikaale
Põllumajandusamet
Teaduse 2
75501 Saku
Harju maakond
Meie keskused on avatud igas maakonnas
Oled oodatud!
Rohkem infot ja kontakte
www.pma.agri.ee

Ohusümbol e.
piktogramm

Tuleohtlik

Oksüdeeriv

Piktogrammiga kasutatavad ohulaused

Kuidas toimida?

H220 - Eriti tuleohtlik gaas
H222 - Eriti tuleohtlik aerosool
H223 - Tuleohtlik aerosool
H224 - Eriti tuleohtlik vedelik ja aur
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur
H228 - Tuleohtlik tahke aine
H229 - Mahuti on rõhu all, kuumenemisel võib
lõhkeda
H242 - Kuumenemisel võib süttida
H250 - Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest
H251 - Isekuumenev, võib süttida
H252 - Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida
H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke
gaase, mis võivad iseenesest süttida
H261 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke
gaase

Mitte kuumutada ega pihustada
leekidesse.
Mitte kasutada seadmeid, mis
võivad tekitada sädemeid, hoida
pakend tihedalt suletuna.

H270 - Võib põhjustada süttimise või soodustada
põlemist, oksüdeerija
H271 - Võib põhjustada süttimise või plahvatuse,
tugev oksüdeerija
H272 - Võib soodustada põlemist, oksüdeerija

Mitte kuumutada. Kanda
kaitserõivastust. Rõivastele
või nahale sattumisel loputada
veega.

Ohusümbol e.
piktogramm

Suur terviseoht

Ohtlik
keskkonnale

H290 - Võib söövitada metalle
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja
silmakahjustusi
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

Hoida originaalpakendis. Kanda
kaitsekindaid, kaitserõivastust,
kaitseprille ja kaitsemaski.

H300 - Allaneelamisel surmav
H301 - Allaneelamisel mürgine
H310 - Nahale sattumisel surmav
H311 - Nahale sattumisel mürgine
H330 - Sissehingamisel surmav
H331 - Sissehingamisel mürgine

Käidelda ettevaatlikult. Toote
käitlemise ajal mitte süüa,
juua ega suitsetada. Kasutada
isikukaitsevahendeid. Vältida
nahale ja silma sattumist. Hoida
luku taga.

H302 - Allaneelamisel kahjulik
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H317 - Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H315 - Põhjustab nahaärritust
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Vältida nahale ja silma
sattumist. Vältida sattumist
keskkonda.

Terviseoht/
ohtlik
osoonikihile

Kuidas toimida?

H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse
sattumisel võib olla surmav
H334 - Sissehingamisel võib tekitada allergiat või
astma sümptomeid või hingamisraskusi
H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte
H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte
H350 - Võib põhjustada vähktõbe
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe
H360 - Võib kahjustada viljakust või loodet
H361 - Arvatavalt kahjustab viljakust või loodet
H370 - Kahjustab elundeid (ühekordne
kokkupuude)
H371 - Võib kahjustada elundeid (ühekordne
kokkupuude)
H372 - Kahjustab elundeid (korduv kokkupuude)
H373 - Võib kahjustada elundeid (korduv
kokkupuude)

Enne kasutamist lugeda läbi
ohutusnõuded. Vältida tolmu
või suitsu sissehingamist.
Hoida luku taga. Hingamisteede
probleemide ilmnemisel võtta
ühendust mürgistuskeskuse või
arstiga.

H400 - Väga mürgine veeorganismidele
H410 - Väga mürgine veeorganismidele,
pikaajaline toime
H411 - Mürgine veeorganismidele,
pikaajaline toime

H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi,
kuumenemisel võib plahvatada
H281 - Sisaldab külmutatud gaasi, võib
põhjustada külmapõletusi või -kahjustusi

Söövitav

Äge mürgisus

Piktogrammiga kasutatavad ohulaused

Rõhu all
olev gaas
H200 - Ebapüsiv lõhkeaine
H201 - Plahvatusohtlik, massiplahvatusoht
H202 - Plahvatusohtlik, suur laialipaiskumisoht
H203 - Plahvatusohtlik, süttimis-, plahvatus- või
laialipaiskumisoht
H204 - Süttimis- või laialipaiskumisoht
H205 - Süttimise korral massiplahvatusoht
Plahvatusohtlik H240 - Kuumenemisel võib plahvatada

Vältida sattumist keskkonda.
Mahavoolanud toode kokku
koguda.

Hoida päikesevalguse
eest. Kanda kaitsekindaid,
kaitserõivastust, kaitseprille ja
kaitsemaski.

Hoida eemale, kanda
kaitserõivastust. Hoida eemal
soojusallikast, sädemetest,
leekidest või kuumadest
pindadest. Mitte suitsetada.

Tabelis on näited, mida piktogrammid tähendavad ja mõned näited nende
toodete käitlemisel võetavate ohutusmeetmete kohta. Tabel on üksnes
informatiivne ja kahtluse korral TULEB ALATI VAADATA PAKENDI MÄRGISTUST

