
Läs varningstexten!

Farosymboler för märkning

Explosiv. Produkten är explosiv och kan 
explodera om den utsätts för slag, friktion, 
gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna 
våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa 
produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med 
vatten eller självantänder i luft.

Oxiderande. Produkten orsakar reaktion, brand 
eller explosion i kontakt med brännbara ämnen 
eller material. 

Giftig. Produkten ger livshotande skador vid 
inandning, hudkontakt eller förtäring.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, mat-
strupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. 
Används också för produkter som är korrosiva för 
metaller.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, 
hudkontakt eller förtäring. Används också för 
produkter som ger allergi vid hudkontakt, som 
irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger nar-
kosverkan.

Hälsofarlig. Produkten kan ge ärftlig genetisk 
skada, cancer, fosterskador eller störa fortplant-
ningen. Används också för produkter som ger 
allergi vid inandning, kemisk lunginflammation 
vid förtäring eller andra allvarliga skador vid 
enstaka eller upprepad exponering.

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skydds-
information på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning. Fram till 1 juni 
2015 gäller två märkningssystem parallellt. På sikt ska den nya märkningen med röd ram gälla i hela världen.

Denna plansch kan beställas från CM Gruppen, tel: 08-50 59 33 35, e-post: kemi@cm.se. 
Planschens beställningsnummer är 510 946. Tryck CM Gruppen, Stockholm 2009.

Nya farosymboler, faropiktogram

Farosymboler som gäller till 2015
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Kännbar varning för synskadade. De 
flesta hälsofarliga kemiska produkter 
som säljs till allmänheten ska ha en 
kännbar varningsmärkning i form av 
en upphöjd triangel på förpackningen.

Gas under tryck. Produkten är en trycksatt eller 
kraftigt nedkyld gas. Behållaren kan explodera 
vid yttre brand. 

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på 
kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så 
att produkten och avfallet inte skadar miljön.

www.kemi.se


