
Esmalt lugege etiketti!
Mida peab teadma pesuainete ja puhastusva-
hendite ohutust kasutamisest kodus 

Nagu alati,

lugege etikett läbi. 

Järgige vastavaid Juhiseid.

Peagi saavad kõik majapidamispuhastusvahendid uued 
hoiatusetiketid.

Muutuvad mõned sümbolid ja ohutusteave, mida olete 
harjunud nägema.

See ei tähenda seda, et toode ise muutub ja see ei 
kohaldu kõikidele toodetele.

Selles teabelehes selgitatakse muudatusi, nii, et te saate 
ka edaspidi toodet ohutult kasutada.
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Esmalt lugege etiketti
Pesuained ja puhastusvahendid on vaja-
likud puhtuse ja hügieeni tagamiseks ko-
dus. Mõnede toodete vale kasutamine 
võib aga põhjustada õnnetusi. Seepärast 
on oluline etikett läbi lugeda ning mõis-
ta sellele trükitud sümbolite ja teabe sisu. 
Peagi saavad kõik majapidamispuhastusva-
hendid uued hoiatusetiketid. Muudatused 
viiakse sisse sujuvalt, seega mõnda aega on 
pakenditel nii vanad kui uued sümbolid.  

Aastaks 2017 peavad kõikide toodete etikettidel ole-
ma uued sümbolid. Muutub ainult etiketi üks osa – ko-
hustuslik ohutusteave.

Uued sümbolid 
Tõenäolistelt olete juba tuttav oranžile taustale 
mustaga joonistatud ohusümbolitega, mis on 
mõnede pesuainete ja puhastusvahendite pa-
kenditel. Need sümbolid ja nendega kaasne-
vad ohulaused teavitavad teid, et toode, mida 
kasutate, võib olla oksüdeeriv, väga või eriti 
tuleohtlik, kahjulik, ärritav, sööbiv või keskkon-
naohtlik.
Üks esimestest asjadest, mida te märkate, on 
see, et uued sümbolid on enamasti sarnased 
vanadele, v.a erinev kuju ja värv.

 

 



Lisaks on veel uusi sûmboleid, mis ei kohaldu
pesuainetele ega puhastusvahenditele.



Kasutusele tulevad kaks täiesti uut sümbolit, 
mille tähendust te teadma peate.

See uus sümbol tähistab ter-
viseohte nagu nahaärritus või 
ülitundlikkus, raskekujuline sil-
maärritus või kahjulik mõju alla
neelamisel.
 

See uus sümbol tähistab veel ras-
kemaid terviseohte.

Uued tunnussõnad 
Koos nende sümbolitega võetakse kasutusele 
ka uued tunnussõnad 

 Hoiatus (tähistab vähem tõsist ohtu); või
  Ettevaatust (tähistab suuremat ohtu).

Koos nende sõnadega kasutatakse ühte või 
mitut järgnevatest lausetest:

  Ohulaused  
(nt „Põhjustab nahaärritust“);
  Hoiatuslaused  
(nt „Hoida lastele kättesaamatus 
kohas“), mis annavad soovitusi 
toote ohutuks kasutamiseks õnnetuste 
vältimiseks.

Neid uusi sümboleid võib näha koh-
tades, kus enne oli vana St Andrew 
ristiga sümbol, mille kasutamine lõpeta-
takse.

Uued sümbolid (jätkub) 



Üks näide 
Esimene on vana etikett, mille all on uus etikett 
ühele ja samale tootele – nt universaalsele puhas-
tusvahendile. 

Neid uusi sümboleid võib näha koh-
tades, kus enne oli vana St Andrew 
ristiga sümbol, mille kasutamine lõpeta-
takse.

(Kaubanduslik nimetus) Puhastusvahend

Ärritab silmi.

Vältida kontakti silmadega.
Silma sattumisel loputada viivitamatult rohke veega ja 
pöörduda arsti poole.
Alla neelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ning 
näidata seda pakendit või etiketti.
Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

(Kaubanduslik nimetus) Puhastusvahend

Hoiatus
Ärritab tugevalt silmi.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kanda silma-/näokaitset.
SILMA SATTUMISEL Loputada hoolikalt veega mõned 
minutid. Eemaldada kontaktläätsed (kui need on ja kui 
neid on lihtne eemaldada). Jätkata loputamist.
Silmaärrituse püsimisel: pöörduda arsti poole.
Arsti poole pöördumisel võtta kaasa toote pakend või 
etikett. 

Pärast kasutamist pesta hoolikalt käed.

The ABC Specialty Company, Old Street, New Town, City Y
Tel 01 234 567 89

The ABC Specialty Company, Old Street, New Town, City Y 
Tel 01 234 567 89



Kas teadsite?
→  Euroopa Liit võtab kasutusele Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni poolt välja töötatud uue 
süsteemi, mis tagab kemikaalide ja neid sisal-
davate toodete ühtse klassifitseerimise ja mär-
gistamise  kogu maailmas. Varem võis toode X 
olla ühes riigis klassifitseeritud kui mürgine ja 
teises mitte. Ühe ja sama ohu tähistamiseks 
kasutati erinevaid sümboleid ja mõnedes rii-
kides ei olnud mitte mingit süsteemi.

→   Võimalik on ka see, et tootele, millele vana 
süsteemi kohaselt ei olnud omistatud mingit 
ohusümbolit, on nüüd omistatud sümbol. See 
ei tähenda seda, et toode ise on muutunud 
või et selle kasutamine ei ole enam nii ohutu.

→    Sümbolite ja teksti eesmärk on juhtida teie 
tähelepanu tootes sisalduvatele ohtlikele 
ainetele ja rõhutada nendega kaasnevaid 
ohte. See ei tähenda, et need ohud mõjuksid  
kahjulikult, kui kasutate toodet vastavalt  
etiketil toodud juhistele.

→  Kemikaali „ohtlikkus“ seisneb selle reaalses 
võimes põhjustada kahjulikku mõju. Risk on 
tõenäosus, et need mõjud kemikaali kasuta-
misel ilmnevad. Näiteks sõidutee ületamine 
on ohtlik, kuid kui teete seda ülekäigurajal 
ja vaatate enne mõlemale poole, siis on risk 
väga madal.



Mida me saame teha?
 Teie ise saate riski minimeerimiseks ja kemikaali 
kahjulike mõjude vältimiseks palju teha. Kõige 
olulisem soovitus on ühtlasi ka kõige lihtsam:

 Enne toote kasutamist lugege etikett alati 
läbi.

Etikett sisaldab olulist teavet.
Toote ohutuks kasutamiseks toimige järgmiselt:
         Vaadake etiketti; 

Kas tootega kaasneb ohte (mis on tähistatud 
sümbolite ja ohulausetega)? 
Lugege etikett hoolikalt läbi ja järgige soovi-
tusi.Kas see toode on mõeldud selleks, milleks 
te seda kavatsete kasutada? 
Kas on ohutusnõudeid, mida te peate järgima 
– nt kanda kindaid?

  Kasutage toodet vastavalt juhistele.
Paljudel majapidamispuhastusvahenditel on ka tei-
sed sümbolid, mis ei kuulu siin kajastatud ohusüm-
bolite hulka. Need võeti kasutusele Euroopa tootjate 
vabatahtliku algatusena ja annavad kiire
ülevaate toote ohutust kasutamisest. Siin nad on:

Ohutu kasutamine

Pärast kasutamist 
loputa käed.

Mitte alla neelata.
 Allaneelamise korral pöörduda 

arsti poole.

Mitte segada kokku 
teiste toodetega.

Vältida silma sattumist.
 Silma sattumisel 

loputada rohke veega.

Tundliku või kahjustatud 
naha puhul peaks vältima 
pikaajalist kokkupuudet 

tootega.

Säilitada ainult 
originaalpakendis.

Ruum pärast 
kasutamist õhutada.

Täitepaki sisu kanda ainult originaalpakendisse.

!

www.cleanright.eu

Hoida lastele 
kättesaamatus 

kohas.



Välja antud A.I.S.E.
- Rahvusvaheline Seepide, Puhastus - ja Hooldusvahendite Assotsiatsioon 
ning tema liikmesliidu EKTL  Eesti Keemiatööstuse Liit poolt

Tel: + 32 (0)2 679 62 60
Faks: + 32 (0)2 679 62 79

aise.main@aise.eu
www.aise.eu

Peterburi tee 46, 11415 Tallinn – Eesti 
Tel.: + 372 6139775
info@keemia.ee - www.keemia.ee 

15 A Avenue Herrmann Debroux
B- 1160 Brüssel, Belgia

ROHkEm tEavEt OHu minimEERimisEks ning puHas-

tustOOdEtE OHutuks ja säästlikuks

kasutamisEks lEiatE vEEbilEHElt:    

www.clEanRigHt.Eu


