UMGENGNI VIÐ HÆTTULEG EFNI
Temjið ykkur ábyrg vinnubrögð

Leggið á minnið hvað skal gera og hvað má ekki
þegar þið meðhöndlið hættuleg efni:

9Munið að...

9Ekki...

9Lyktið aldrei af efnum
9Lesið á umbúðir og öryggis9Notið ekki linsur, efni geta lagt
leiðbeiningar svo þið vitið
sig milli linsu og augans
hvernig meðhöndla skuli efnið
9Blandið ætandi efnum og leysum 9Snertið aldrei ætandi efni eða leysa
með höndunum, nema þú sért með
hægt/varlega saman
hanska
9Blandið ávallt sýru í vatn, aldrei
9Ekki nota efni sem þú þekkir ekki,
vatn í sýru
nema að kynna þér það fyrst
9Notið alltaf persónuvarnir eins og
9Ekki sleppa öryggisreglunum til að
öryggisgleraugu og viðeigandi
flýta fyrir þér
hanska
9Gangið úr skugga um að persónuSloppur
Gleraugu
varnirnar passi þér og að þú vitir
hvernig þær skuli notaðar
9Notið rétta síu í öndunargrímuna
9V t viss
9Vertu
i um að
ð þú vitir
iti h
hvar
augnskolið sé staðsett og vitir
hvernig það skuli notað
9Þvoið ykkur um hendurnar áður
en þið borðið eða farið út
9Notið loftsog og sogskápa
9Setjið ykkur inn í fyrstu viðbrögð
við efnaslysum, þær má finna í
Lesið
öryggisleiðbeiningum eða í ÖryggisHanskar
leiðbeiningar
handbók rannsóknarstofunnar.
Ef þú ert ekki viss um hvernig efnið skal meðhöndlað, spurðu
leiðbeinandann þinn. Vertu viss um að þú skilir allt sem þú þarft til
að vernda þig og aðra gagnvart hættum sem geta stafað frá efnum
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SAFE USE OF CHEMICALS

Make sure you are familiar with procedures
Remember these DO’s and DONT’s when
Handling dangerous chemicals:

9DO...

9DONT...

9Don’t ever sniff a chemical
9Read labels and MSDSs to learn
9Don’t wear contact lenses – they can
special handling procedures
trap chemicals against your eyes
9Mix
Mix corrosives or solvents slowly
9Avoid putting your hands into
9Always add acids to water, not
corrosives or solvents unless you’re
water to acids
wearing gloves
9Use the right personal protective
9Don’t use chemical if you don’t
equipment such as glasses and
know what it is
safety gloves with each chemical
9Don’tt skip precautions to get the job
9Don
9Make sure your personal
done faster.
protective equipment fits right
and that you know how to use it
Lab coat
Glasses
9Use the right respirator cartridge
for the chemical
9Know the location of eyewash
stations
t ti
and
d safety
f t showers
h
and
d
how to use them
9Wash your hands well before
eating or leaving work
9Use proper ventilation such as
fans and exhaust hoods
9Know emergency first aid procedures
– you can find them on the MSDS
Read the

Gloves

MSDSs

If you are unclear about safety procedures for handling chemical
substances, speak to your supervisor. Make sure you understand know to
protect yourself and others from chemical hazards.
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