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Simbolis: korozija 
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Simbolis: sprogstanti bomba 
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Simbolis: liepsna 
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Simbolis: 
liepsnojanntis lankas 
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Simbolis: 
pavojai sveikatai 
 
GHS06 

 

� ösdina metalą (1 pavojaus kategorija) 
� Odos ÷sdinimas (1A, 1B ir 1C pavojaus kategorijos) 
� Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija) 

 

� Pavojinga vandens aplinkai 
 (1 ūmaus pavojaus kategorija) 
 (1, 2 l÷tinio pavojaus kategorijos) 
 

� Sl÷gio veikiamos dujos 
� Susl÷gtosios dujos 
� Suskystintosios dujos 
� Atšaldytos suskystintosios dujos 
� Ištirpintosios dujos 

 

� Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkv÷pus)  (4 pav. kat.) 
� Odos dirginimas  (2 pav. kat.) 
� Akių dirginimas  (2 pav. kat.) 
� Odos jautrinimas (1 pav. kat.) 
� Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis)  (3 pav. kat.) 
� Kv÷pavimo takų dirginimas 
� Narkotinis poveikis 

� Oksiduojančiosios dujos (1 pav. kat.) 
� Oksiduojantieji skysčiai (1, 2 ir 3 pav. kat.) 
� Oksiduojančiosios kietosios medžiagos  (1, 2 ir 3 pav. kat.) 

 

� Degiosios dujos (1 pavojaus kategorija) 
� Degieji aerozoliai (1 ir 2 pavojaus kategorijos) 
� Degieji skysčiai (1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos) 
� Degiosios kietosios medžiagos  (1 ir 2 pavojaus kategorijos) 
� Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (B, C, D, E, F tipai) 
� Piroforiniai skysčiai (1 pavojaus kategorija) 
� Piroforin÷s kietosios medžiagos (1 pavojaus kategorija) 
� Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai (1, 2 pavojaus kategorijos) 
� Medžiagos ir mišiniai, kontaktuodami su vandeniu išskiriantys degiąsias dujas (1, 2 ir 3 pav.  kat. ) 
� Organiniai peroksidai (B, C, D, E ir F tipai) 

 

� Nestabilios sprogiosios medžiagos  
� Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (A ir B tipai) 
� Organiniai peroksidai (A ir B tipai) 

 

� Kv÷pavimo takų jautrinimas (1 pav. kat. ) 
� Mutageninis poveikis lytin÷ms ląstel÷ms (1A, 1B ir 2 pav. kat. ) 
� Kancerogeniškumas (1A, 1B ir 2 pav. kat.) 
� Toksinis poveikis reprodukcijai (1A, 1B ir 2 pav. kat. ) 
� Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis)  (1, 2 pav. kat. ) 
� Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (1, 2 pav. kat.) 
� Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pav. kat.) 

 

� Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkv÷pus)  (1, 2 ir 3 pav. kat. ) 

 

Simbolis: kaukol÷ ir sukryžiuoti 


