
2.2 Elementi etikete:

2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008

Opozorilna beseda: Nevarno

Piktogram GHS:

Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
P301/310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… 
P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 
P331 NE izzvati bruhanja. 
P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. 
P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. 
P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam. 
P242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. 
P243 Preprečiti statično naelektrenje. 
P261 Izogibajte se vdihovanju prahu/hlapov/razpršila. 
P264 Po uporabi temeljito umiti roke in kožo, ki je prišla v stik. 
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitne zaščito za oči/ zaščito za obraz. 
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/… 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in 
če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). 
P332+P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. 
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi peno, ogljikov dioksid, suh prah ali vodno meglo. 
P391 Prestreči razlito tekočino. 
P405 Hraniti zaklenjeno. 
P501 Odstraniti vsebino / posodo na odobrenem odlagališču v skladu z lokalnimi predpisi.
 
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi:
Alpha Pinene, Delta-3-Carene, (S)-p-menta-1,8-dien, Beta Pinene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, a terpinolene


