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  ٣املرفق 
  ١القسم 

  طورةتدوين رموز بيانات اخل
  مقدمة  ١-١-٣م 
منَتج خطر، مبا يف ذلـك، عنـد         خطورةما يبني طبيعة     خطورةأو فئة     هو بيان معني لرتبة      بيان اخلطورة    ١-١-١-٣م 

  . اخلطورة درجة ،االقتضاء
 اخلطورةاملنطبق على فئات  اخلطورةنة لكل بيان من بيانات ويشتمل هذا القسم على الرموز املوصى هبا املعّي   ٢-١-١-٣م 

  . مبوجب النظام املنسق عاملياً
بيـان   جزءاً من نص     لوال تشك .  أن تستخدم لألغراض املرجعية    طورةويقصد من وضع رموز بيانات اخل        ٣-١-١-٣م 

  .  وال ينبغي أن تستخدم عوضاً عنهاخلطورة
   طورةتدوين رموز بيانات اخل   ٢-١-٣م 
  :  برموز ألفبائية رقمية حمددة لكل بيان تتألف من حرف واحد وثالثة أرقام، كما يليطورةتعني بيانات اخل   ١-٢-١-٣م 

  ؛ ")اخلطورةبيان "يشري إىل " (H"احلرف   ) أ(
 وفقاً لترقيم األجزاء املختلفة من النظام ةاملعين اخلطورة ببيان ةاملتصل اخلطورةنوع  يدل علىرقم   )ب(

  :املنسق عاملياً،كما يلي
   الفيزيائية؛طورةيشري إىل اخل" ٢"  • 
   الصحية؛ طورةيشري إىل اخل" ٣"  • 
   البيئية؛ طورةيشري إىل اخل" ٤"  • 

 اجلوهريـة للمـادة أو      الناشئة عن اخلـواص    ألوجه اخلطورة رقمان مناظران للترقيم املتسلسل       )ج(
 220الرموز من   (والقابلية لالشتعال   ) 210 إىل   200الرموز من   (املخلوط، مثل القابلية لالنفجار     

  . ، وما إىل ذلك)230إىل 
 بـشأن   ١-١-٣ مدرجة، بترتيب رقمي، يف اجلدول م        طورةوترد الرموز اليت تستخدم لتعيني بيانات اخل         ٢-٢-١-٣م 
وكل جـدول   .  البيئية طورة بشأن اخل  ٣-١-٣ الصحية، واجلدول م     طورة بشأن اخل  ٢-١-٣دول م    الفيزيائية، واجل  طورةاخل

  :  أعمدة تشتمل على املعلومات التالية٤مقسم إىل 
  ؛بيان اخلطورةرمز   )١(العمود   
  ؛ بيان اخلطورةنص   )٢(العمود   

. خالف ذلك ينبغي أن يظهر النص بالبنط األسود الغامق على بطاقة الوسم، ما مل حيدد              
 عنـدما تكـون     بيان اخلطورة كما ينبغي أن تظهر املعلومات باحلروف املائلة كجزء من          

  . املعلومات معروفة
ـ        ( يسبب تلفاً لألعضاء  : "على سبيل املثال    تأو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر، إذا كان

رض إذا  يذكر سبيل التع  (أو املتكرر   ) الطويل األمد (من خالل التعرض املمتد      )معروفة
  ". )ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

 طورة مع إشارة إىل الفصل الذي ميكن أن توجد به املعلومات بشأن رتبة اخل             طورةرتبة اخل   )٣(العمود   
  . يف النظام املنسق عاملياً

  .اخلطورةتخدام بيان ينطبق عليها اس اخلطورةاليت ترد ضمن رتبة  اخلطورةفئة أو فئات   )٤(العمود   
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 ٢-١-٣  اجملمعـة يف اجلـدول م      طورة، يرد عدد من بيانات اخل      املفردة طورةخلاوباإلضافة إىل بيانات      ٣-٢-١-٣ م
وعلـى  ("+"). ة زائد   ـ اليت مت جتميعها، باإلضافة إىل عالم      املفردةني رموز ألفبائية للبيانات اجملمعة من رموز البيانات         ـوتع
  ".مميت إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد" الوسم هو ة يشري إىل أن النص الذي يظهر على بطاقH300 + H310 ل املثال،ـسبي
      على بطاقة الوسم مـا مل حيـدد خـالف ذلـك              املعينة طورةوينبغي أن تظهر مجيع بيانات اخل       ٤- ٢- ١- ٣ م
وز للسلطة املختصة أن حتدد، كما جي. وجيوز أن حتدد السلطة املختصة ترتيب ظهور البيانات. ٣- ٣- ٥- ١٠- ٤- ١  يف

على بطاقة الوسم يظهر ، ما إذا كان ينبغي أن اخلطورة لبيانني أو أكثر من بيانات خطورةيف حالة تعيني بيان جممع لل
  .داملوّر/نعاتترك االختيار للص  أن ذات الصلة، أو املفردةالبيان اجملمع لألخطار أو البيانات 
   الفيزيائيةطورة املتعلقة باخلطورةرموز بيانات اخل: ١- ١- ٣اجلدول م 

  الرمز
)١(  

   الفيزيائيةطورةبيانات اخل
)٢(  

 )الفصل من النظام املنسق عاملياً (طورةرتبة اخل
)٣(  

  فئة اخلطورة
)٤(  

H200 متفجر غري مستقر  ) ١-٢الفصل (املتفجرات   متفجر غري مستقر  
H201 ١-١بة الشع  )١-٢الفصل (املتفجرات   متفجر؛ خطر انفجار شامل  
H202 ٢-١الشعبة  )١-٢الفصل ( املتفجرات  متفجر؛ خطر انتثار شديد  
H203  ٣-١الشعبة  )١-٢الفصل ( املتفجرات  متفجر؛ خطر احلريق أو العصف أو االنتثار  
H204 ٤-١الشعبة  )١-٢الفصل ( املتفجرات  خطر احلريق أو االنتثار  
H205 ٥-١الشعبة  )١-٢الفصل ( اتاملتفجر  احتمال االنفجار الشامل يف احلريق  

  
H220  الفصل) (القابلة لالشتعال (الغازات اللهوبة     بدرجة فائقة) قابل لالشتعال(غاز هلوب

٢-٢(  
١  

H221 ٢  )٢-٢الفصل (الغازات اللهوبة   غاز هلوب  
H222 ١  )٣-٢الفصل (األيروسوالت   أيروسول هلوب بدرجة فائقة  
H223 ٢  )٣-٢فصل ال(األيروسوالت   أيروسول هلوب  
H224 ١  )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة   سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة  
H225 ٢  )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة   سائل وخبار هلوب بدرجة عالية  
H226 ٣  )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة   سائل وخبار هلوب  
H227 ٤  )٦-٢الفصل (السوائل اللهوبة   سائل قابل لالحتراق  
H228 ٢، ١  ) ٧-٢الفصل (املواد الصلبة اللهوبة    صلبة هلوبة مادة  
H229 ٣، ٢، ١  )٣- ٢الفصل (األيروسوالت   قد ينفجر إذا سخِّن: وعاء منضغط  
H230 مبا فيها الغازات غري    (الغازات اللهوبة    قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حىت يف غياب اهلواء

  )٢- ٢الفصل ) (املستقرة كيميائياً
  ألف

غري الغازات (
 )املستقرة كيميائياً

H231  قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حىت يف غياب اهلواء
  أو حرارة مرتفعة/عند ضغط و

مبا فيها الغازات غري    (الغازات اللهوبة   
  )٢- ٢الفصل ) (املستقرة كيميائياً

  باء
الغازات غري (

 )املستقرة كيميائياً
  

H240 ً؛ )٨-٢الفصل(ط الذاتية التفاعل    املواد واملخالي   التسخني قد يسبب انفجارا
العـضوية  ) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية   

  )١٥-٢الفصل(
  النوع ألف

H241 ً؛ )٨-٢الفصل(املواد واملخاليط الذاتية التفاعل      التسخني قد يسبب حريقاً أو انفجارا
العـضوية  ) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية   

  )١٥-٢الفصل(
  النوع باء

H242 ؛ )٨-٢الفصل(املواد واملخاليط الذاتية التفاعل       يسبب حريقاًالتسخني قد
العـضوية  ) البربوكسيدات(األكاسيد الفوقية   

  ) ١٥-٢الفصل(
األنواع جيم، ودال، 

  وهاء، وواو
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  الرمز
)١(  

   الفيزيائيةطورةبيانات اخل
)٢(  

 )الفصل من النظام املنسق عاملياً (طورةرتبة اخل
)٣(  

  فئة اخلطورة
)٤(  

H250  ٩-٢الفصل(السوائل التلقائية االشتعال   يشتعل فور التعرض للهواء(  
-٢الفصل(املواد الصلبة تلقائية االشتعال     

١٠ (  

١  

H251 ــسخني   ذايت التسخني، قد يلتقط النار ــة الت ــواد واملخــاليط الذاتي امل
  ) ١١-٢الفصل(

١  

H252  الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني     ذايت التسخني يف الكميات الكبرية، قد يلتقط النار
١١- ٢ (  

٢  

  
H260         تطلق بالتالمس مع املاء، غازات هلوبة قد تشتعل

  تلقائياً 
 واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مـع       املواد

  )١٢-٢الفصل(املاء غازات هلوبة 
١  

H261 املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مـع         تطلق بالتالمس مع املاء، غازات هلوبة
  )١٢-٢الفصل (املاء غازات هلوبة 

٣، ٢  

       
H270 ١  )٤-٢الفصل (الغازات املؤكسدة   قد يسبب حريقاً أو يؤججه؛ عامل مؤكسد  
H271 ؛)١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة  قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي  

  )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 
١  

H272  ؛)١٣-٢الفصل (السوائل املؤكسدة   قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد  
  )١٤-٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

٣، ٢  

H280 غاز مضغوط  )٥-٢الفصل (الغازات حتت الضغط   د ينفجر إذا سخنحيتوي غازاً حتت ضغط؛ ق  
  غاز مسيل
  غاز مذاب

H281         حيتوي غازاً مربداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات
  )كريوجينية(قرية 

  غاز مسيل مربد  )٥-٢الفصل (الغازات حتت الضغط 

  
H290 ١  )١٦-٢الفصل (أكالة للفلزات   قد يكون أكاالً للفلزات  
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   الصحيةطورة املتعلقة باخلطورةرموز بيانات اخل: ٢- ١- ٣م اجلدول 
 الرمز

)١(  
   الصحيةطورةرموز بيانات اخل

)٢(  
  )الفصل من النظام املنسق عاملياً (طورةرتبة اخل

)٣(  
 فئة اخلطورة

)٤(  
H300 ٢، ١  )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   مميت إذا ابتلع  
H301 ٣  )١-٣الفصل (فموي  -السمية احلادة   مسي إذا ابتلع  
H302 ٤  )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   ضار إذا ابتلع  
H303 ٥  )١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   قد يضر إذا ابتلع  
H304 ١  )١٠-٣الفصل (خطر الشفط   قد يكون مميتاً إذا ابتلع ودخل املسالك اهلوائية  
H305 ٢  )١٠-٣الفصل (طر الشفط خ  قد يضر إذا ابتلع ودخل املسالك اهلوائية  

  
H310 ٢، ١  )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة   مميت إذا تالمس مع اجللد  
H311 ٣  )١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة   مسي إذا تالمس مع اجللد  
H312 ٤ )١-٣الفصل (  جلدي-السمية احلادة   يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد  
H313 ٥ )١-٣الفصل (  جلدي-السمية احلادة   مس مع اجللد قد يسبب ضرراً إذا تال  
H314 ١ ألف، ١  )٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تأكل  يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعني 

  جيم١باء، 
H315 ٢ )٢-٣الفصل ( هتيج اجللد/تأكل  يسبب هتيج اجللد  
H316 ً٣ )٢-٣الفصل ( هتيج اجللد/تأكل  يسبب هتيجاً جلدياً خفيفا  
H317  ألف، ١، ١  )٤-٣الفصل (التحسس اجللدي   قد يسبب تفاعالً للحساسية يف اجللد 

   باء١
H318 ١  )٣-٣الفصل (هتيج العني الشديد /تلف  يسبب تلفاً شديداً للعني  
H319 ألف٢  )٣-٣الفصل (هتيج العني الشديد /تلف  يسبب هتيجاً شديداً للعني  
H320 باء٢  )٣-٣الفصل (العني الشديد هتيج /تلف  يسبب هتيجاً للعني  

  
H330  ٢، ١  ) ١-٣الفصل (استنشاق /السمية احلادة  مميت إذا استنشق  
H331 ٣  ) ١-٣الفصل (استنشاق /السمية احلادة  مسي إذا استنشق  
H332 ٤  ) ١-٣الفصل (استنشاق /السمية احلادة  ضار إذا استنشق  
H333 ٥  ) ١-٣الفصل (استنشاق /السمية احلادة  قد يسبب ضرراً إذا استنشق  
H334          قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف

  التنفس إذا استنشق
 ألف، ١، ١   ) ٤-٣الفصل (التنفسي /التحسس

   باء ١
H335 ًالسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض        قد يسبب هتيجاً تنفسيا

  ؛ )٨-٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 
٣  

H336 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض        قد يسبب الدوار أو الترنح
  )٨-٣الفصل (املفرد؛ التأثريات املخدرة 

٣  

  
H340    يذكر سبيل التعرض إذا ثبـت(قد يسبب عيوباً جينية

 أخرى تـسبب تعرض بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل     
  )اخلطر

 ١  ألف،١  ) ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 
  باء

H341       يذكر سبيل التعـرض(يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية
إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى

  )تسبب اخلطر

  ٢  ) ٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 

H350    يذكر سبيل التعـرض إذا ثبـت(قد يسبب السرطان
بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تـسبب

  )اخلطر

 ١ ألف، ١  ) ٦-٣الفصل (رطنة الس
  باء
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 الرمز
)١(  

   الصحيةطورةرموز بيانات اخل
)٢(  

  )الفصل من النظام املنسق عاملياً (طورةرتبة اخل
)٣(  

 فئة اخلطورة
)٤(  

H351      يذكر التأثري احملـدد إذا(يشتبه بأنه يسبب السرطان
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بـصورة( )كان معروفاً 

 ) قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

  ٢  ) ٦-٣الفصل (السرطنة 

H360       يذكر التأثري احملـدد إذا(قد يضر اخلصوبة أو اجلنني
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بـصورة( )ان معروفاً ك

  )قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تسبب اخلطر

 ١ ألف، ١  ) ٧-٣الفصل (السمية التناسلية 
  باء

H361        يذكر التأثري احملدد(يشتبه بأنه يضر اخلصوبة أو اجلنني
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة) (إذا كان معروفاً  
  )د سبل تعرض أخرى تسبب اخلطرقاطعة أنه ال توج

  ٢  ) ٧-٣الفصل (السمية التناسلية 

H362  السمية التناسلية، التأثريات يف اإلرضاع أو مـن          قد يسبب ضررا ألطفال الرضاعة الطبيعية
  ) ٧-٣الفصل (خالله 

  فئة إضافية

  
H370     تذكر مجيع األعضاء اليت تتـأثر(يسبب تلفاً لألعضاء

كر سبيل التعـرض إذا ثبـتيذ) (إذا كانت معروفة  
بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى تـسبب

  )اخلطر

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض      
  )٨-٣الفصل (املفرد 

١  

H371   تذكر مجيع األعـضاء الـيت(قد يسبب تلفاً لألعضاء
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت) (تتأثر إذا كانت معروفة   

 توجد سبل تعرض أخرى تـسبببصورة قاطعة أنه ال   
  ) اخلطر

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض      
  )٨-٣الفصل (املفرد 

٢  

H372     تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر،(يسبب تلفاً لألعضاء
 من خـالل التعـرض املمتـد أو)إذا كانت معروفة  

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه(املتكرر  
  ) بل تعرض أخرى تسبب اخلطرال توجد س

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض      
  )٩-٣الفصل (املتكرر 

١  

H373   تذكر مجيع األعـضاء الـيت(قد يسبب تلفاً لألعضاء
 من خالل التعرض املمتـد أو)تتأثر إذا كانت معروفة 

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه(املتكرر  
  ) رض أخرى تسبب اخلطرال توجد سبل تع

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض      
  )٩-٣الفصل (املتكرر 

٢  

       
H300 

+ 
H310 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   مميت إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
  ) ١-٣الفصل ( جلدي -احلادة 

٢، ١  

H300 
+ 

H330 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي - احلادة السمية  مميت إذا ابتلع أو استنشق
  ) ١-٣الفصل ( استنشاق -احلادة 

٢، ١  

H310 
+ 

H330 

  السمية ،)١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة   مميت إذا تالمس مع اجللد أو استنشق
  ) ١-٣الفصل ( استنشاق -احلادة 

٢، ١  

H300 
+ 

H310 
+  

H330 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   قأو استنش مميت إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
 السمية احلـادة    ،)١-٣الفصل  ( جلدي   -احلادة  

  )١-٣الفصل ( استنشاق -

٢، ١  

       
H301 

+ 
H311 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   مسي إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
  ) ١-٣الفصل ( جلدي -احلادة 

٣  
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 الرمز
)١(  

   الصحيةطورةرموز بيانات اخل
)٢(  

  )الفصل من النظام املنسق عاملياً (طورةرتبة اخل
)٣(  

 فئة اخلطورة
)٤(  

H301 
+ 

H331 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   تلع أو استنشقمسي إذا اب
  ) ١-٣الفصل ( استنشاق -احلادة 

٣  

H311 
+ 

H331 

  السمية ،)١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة   مسي إذا تالمس مع اجللد أو استنشق
  ) ١-٣الفصل ( استنشاق -احلادة 

٣ 

H301 
+ 

H311 
+ 

H331 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   لد أو استنشقمسي إذا ابتلع أو تالمس مع اجل
 السمية احلـادة    ،)١-٣الفصل  ( جلدي   -احلادة  

  )١-٣الفصل ( استنشاق -
٣  

  
H302 

+ 
H312 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   ضار إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
  ) ١-٣الفصل ( جلدي -احلادة 

٤  

H302 
+ 

H332 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   إذا ابتلع أو استنشقضار 
  ) ١-٣الفصل ( استنشاق -احلادة 

٤  

H312 
+ 

H332 

  السمية ،)١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة    أو استنشقتالمس مع اجللدضار إذا 
  ) ١-٣الفصل ( استنشاق -احلادة 

٤  

H302  
+ 

312 
+ 

H332 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   مع اجللد أو استنشقضار إذا ابتلع أو تالمس 
 السمية احلـادة    ،)١-٣الفصل  ( جلدي   -احلادة  

  )١-٣الفصل ( استنشاق -
٤  

H303 
+ 

H313 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   قد يضر إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد
  ) ١-٣الفصل ( جلدي -احلادة 

٥  

H303 
+ 

H333 

   السمية ،)١-٣الفصل ( فموي -السمية احلادة   قد يضر إذا ابتلع أو استنشق
  ) ١-٣الفصل ( استنشاق -احلادة 

٥  

H313 
+ 

H333 

  السمية ،)١-٣الفصل ( جلدي -السمية احلادة    استنشق  إذا أوتالمس مع اجللدقد يضر إذا 
  ) ١-٣الفصل ( استنشاق -احلادة 

٥  

H303 
+ 

H313 
+ 

H333 

  السمية ،)١-٣الفصل ( فموي –السمية احلادة   ر إذا ابتلع أو تالمس مع اجللد أو استنشققد يض
 السمية احلـادة    ،)١-٣الفصل  ( جلدي   -احلادة  

  )١-٣الفصل ( استنشاق -
٥  

       
H315 

+ 
H320 

هتـيج  /وتلـف ) ٢-٣الفصل  (هتيج اجللد   /تأكل  نييسبب هتيج اجللد والعين
  )٣-٣الفصل ( الشديد نيالعين

  ) جلد( ٢
ألف ٢ 
  )عني(
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   البيئية طورة املتعلقة باخلطورة رموز بيانات اخل٣- ١- ٣اجلدول م 
 الرمز

)١( 
   البيئية طورةبيانات اخل
)٢(  

 )الفصل من النظام املنسق عاملياً (طورةرتبة اخل
)٣(  

  فئة اخلطورة
)٤(  

H400 ـ  طـورة على البيئة املائيـة، اخل     خطورة  مسي جداً للحياة املائية ادة  احل
  )١-٤ الفصل(

١  

H401  احلـادة   طـورة على البيئة املائيـة، اخل     خطورة  مسي للحياة املائية
  )١-٤ الفصل(

٢  

H402 احلـادة   طـورة على البيئة املائيـة، اخل     خطورة  ضار للحياة املائية 
  )١-٤ الفصل(

٣  

  
H410 طويلـة  ال اخلطورة ،ية البيئة املائ  ىعل خطورة  مسي جداً للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد

  )١-٤الفصل (األمد 
١  

H411 طويلـة  ال اخلطورة ، البيئة املائية  ىعل خطورة  مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد
  )١-٤الفصل (األمد 

٢  

H412 طويلـة  ال اخلطورة ، البيئة املائية  ىعل خطورة  ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد
  )١-٤الفصل (األمد 

٣  

H413 طويلـة  ال اخلطورة ، البيئة املائية  ىعل خطورة  قد يسبب تأثريات ضارة طويلة األمد للحياة املائية
  )١-٤الفصل (األمد 

٤  

H420           يضر بالصحة العامة والبيئة عـن طريـق تـدمري
  األوزون يف طبقة اجلو العليا

  ١  )٢-٤الفصل (ضار بطبقة األوزون 
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  ٣املرفق 
  ٢القسم 

  موز البيانات التحذيريةتدوين ر
  مقدمة   ١-٢-٣م 
يبني التدابري املوصي هبا اليت ينبغي اختاذها لتقليل أو منـع           ) أو رسم ختطيطي  /و( هو عبارة    البيان التحذيري    ١-١-٢-٣م 

  )). ج (٢-٥-١٠-٤-١انظر (التأثريات السلبية النامجة عن التعرض ملنَتج خطر أو التخزين أو املناولة غري املالئمة ملنَتج خطر 
يف  (واالستجابة العامة والوقائية : التحذيرية توجد، ألغراض النظام املنسق عاملياً، مخسة أنواع من البيانات          ٢-١-٢-٣م 

.  من النفايات  والتخزين والتخلص ) حالة االنسكاب العارض أو التعرض واالستجابة يف حاالت الطوارئ واإلسعاف األوىل          
تعلقة باستخدام البيانات التحذيرية للنظام املنسق عاملياً، مبا يف ذلك االستشارة بـشأن اختيـار               ولالطالع على التوجيهات امل   

  .  هبذا املرفق٣يف النظام املنسق عاملياً، انظر القسم  خطورةوفئة  خطورةالبيانات املناسبة لكل رتبة 
  . التحذيرية املدرجة يف هذا املرفقيشتمل هذا القسم على الرموز املوصى هبا لكل بيان من البيانات   ٣-١-٢-٣م 

  تدوين رموز البيانات التحذيرية    ٢-٢-٣م 
  : تعني البيانات التحذيرية برموز ألفبائية رقمية حمددة لكل بيان تتألف من حرف واحد وثالثة أرقام، كما يلي   ١-٢-٢-٣م 

  ؛)يشري إىل البيان التحذيري ( "P"احلرف   )أ(
  : التحذيري كما يلييعني كل رقم نوع البيان  )ب(

      يشري إىل البيانات التحذيرية العامة؛ "١"  -
      يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية؛ "٢"  -
      يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة باالستجابة؛ "٣"  -
      يشري إىل البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخزين؛ "٤"  -
  البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخلص من النفايات؛     يشري إىل "٥"  -

  ) يناظران الترقيم املتسلسل للبيانات التحذيرية(رقمان   )ج(
وال تشكل جزءاً من نص البيان      . يقصد من وضع رموز البيانات التحذيرية أن تستخدم لألغراض املرجعية            ٢-٢-٢-٣م 

  . التحذيري وال ينبغي أن تستخدم عوضاً عنه
 ١- ٢- ٣ترد الرموز اليت تستخدم لتعيني البيانات التحذيرية مدرجة، بترتيب رقمي، يف اجلدول م                ٣- ٢- ٢- ٣م 

         بـشأن البيانـات التحذيريـة املتعلقـة بالوقايـة، ويف            ٢- ٢- ٣بشأن البيانات التحذيرية العامة، ويف اجلدول م        
 بشأن البيانات التحذيرية    ٤- ٢- ٣، ويف اجلدول م      بشأن البيانات التحذيرية املتعلقة باالستجابة     ٣- ٢- ٣اجلدول م   

  .  بشأن البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخلص من النفايات٥- ٢- ٣املتعلقة بالتخزين، ويف اجلدول م 
  هيكل جداول رموز البيانات التحذيرية    ٣-٢-٣م 
  :  أعمدة تشتمل على املعلومات التالية٥ينقسم كل جدول إىل    ١-٣-٢-٣م

  رمز البيان التحذيري؛   )١(العمود 
  نص البيان التحذيري؛  )٢(العمود 
 وسبيل التعرض، حيثما كان ذا صلة، الذي يوصـي باسـتخدام البيـان              طورةرتبة اخل   )٣(العمود 

التحذيري جنباً إىل جنب مع اإلشارة إىل الفصل الذي توجد به معلومات عـن رتبـة                
   يف النظام املنسق عاملياً؛ طورةاخل
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  اليت ينطبق عليها استخدام البيان التحذيري؛ اخلطورةاليت ترد ضمن رتبة  اخلطورةفئة أو فئات   )٤(العمود 
  .الشروط املتصلة باستخدام البيان التحذيري، حيثما كان ذلك منطبقاً  )٥(العمود 

وينبغي أن يظهر   ). ٢ ( يف العمود  اجلزء األساسي من البيانات التحذيرية بالبنط األسود الغامق       وتبني اجلداول      ٢-٣-٢-٣م 
  .هذا النص، ما مل حيدد خالف ذلك، على بطاقة الوسم ويترك عدم التمسك ببيانات الوسم املوصى هبا لتقدير السلطات املختصة

، فإهنا قد تشري إىل أنـه يـتعني         )٢(يف نص بيان حتذيري يف العمود       [/] وعندما ترد عالمة اخلط املائل         ٣-٣-٢-٣م 
ويف هذه احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو جيوز للسلطات املختصة أن              . لعبارات اليت تفصل بينها   االختيار من بني ا   

وقـاء  /مالبس للحمايـة  /تلبس قفازات للحماية  " فإن العبارة    P280وعلى سبيل املثال يف     ). عبارات(توصي بأنسب عبارة    
  ."يلبس وقاء للعينني" ميكن أن تقرأ "وقاء للوجه/للعينني

، فإهنا تشري إىل أن مجيع الشروط       )٢(يف نص بيان حتذيري يف العمود       [...] عندما تظهر النقاط الثالث       ٤-٣-٢-٣م 
، يشري "ضد االنفجار/.../إضاءة/معدات هتوية/تستخدم معدات كهربائية" P241املنطبقة غري مدرجة، وعلى سبيل املثال، يف 

وميكن أن ترد تفاصيل أخرى بشأن املعلومات اليت يـتعني تقـدميها يف   . ت أخرى إىل أنه قد يلزم حتديد معدا    "..."استخدام  
ويف هذه احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو جيوز للسلطات املختصة أن توصي بالشروط األخرى اليت                  ). ٥(العمود  

  . جيب حتديدها
 معلومات جيب حتديدها، فإن هذا يشار إليه ببنـد          ويف احلاالت اليت يلزم فيها تقدمي معلومات إضافية أو          ٥-٣-٢-٣م 

  . باخلط العادي) ٥(ذي صلة يف العمود 
، فإن هذا يشري إىل شروط حمددة يتعني استخدامها أو     )٥( يف العمود    نص حبروف مائلة  وعندما يستخدم      ٦-٣-٢-٣م 

خدام العام للبيان التحذيري أو استخدامه يف       وميكن أن يتصل هذا بالشروط املرتبطة إما باالست       . ختصيصها يف البيان التحذيري   
معـدات  /تستخدم معدات كهربائيـة " P241وعلى سبيل املثال، فإن الشرط الوارد يف . معينة خطورةأو فئة   / و خطورةرتبة  
  ."إذا حدثت سحب غبار") القابلة لالشتعال(، ال ينطبق إال على املواد الصلبة اللهوبة "ضد االنفجار/.../إضاءة /هتوية

فإن هذا يدل على أن النص بني حول جزء من النص يف بيان حتذيري، [...]  معقوفان قوسانحيثما ظهر    ٧-٣-٢-٣م 
ويف هذه احلـاالت، تـرد يف       . القوسني املعقوفني ليس مناسبا يف مجيع احلاالت، وينبغي عدم استخدامه إال يف حاالت معينة             

يف حالـة   : "[ إىل ما يلي   P284على سبيل املثال، تشري     . ي استخدام النص  شروط االستخدام اليت توضح مىت ينبغ     ) ٥(العمود  
جيوز استخدام النص بني القوسـني       -" ويقدم هذا البيان مع شروط االستخدام        ".توضع محاية للتنفس  ] عدم كفاية التهوية  

لتهويـة املناسـب لالسـتخدام      املعقوفني إذا قدمت معلومات إضافية مع املادة الكيميائية عند نقطة االستخدام توضح نوع ا             
إذا قدمت معلومات إضافية مع املادة الكيميائية توضح نـوع التهويـة            : وينبغي تفسري شرط االستخدام كما يلي     ". املأمون

يف : "ويف هذه احلالة، يكون نص البيان كما يلـي        .  استخدام النص بني القوسني املعقوفني     جيوزاملناسب لالستخدام املأمون،    
 ينبغي اسـتخدام  فالغري أن املادة الكيميائية إذا قدمت دون هذه املعلومات،    ." اية التهوية توضع محاية للتنفس    حالة عدم كف  

  . "توضع محاية للتنفس: "النص بني القوسني املعقوفني، ويكون نص البيان التحذيري كما يلي
رية إىل مجل أو أجزاء من مجل مفردة يف         وتيسرياً للترمجة إىل لغات املستخدمني، قسمت البيانات التحذي          ٨-٣-٢-٣م 

ويف عدد من احلاالت يلزم جتميع النص الذي يظهر على بطاقة وسم النظام املنسق عاملياً جنباً                . اجلداول الواردة يف هذا القسم    
 إىل أن P338 + P351 + P305تـشري  : وعلى سبيل املثال. "+"ويشار إىل هذا يف هذا املرفق برموز تربط بينها عالمة . إىل جنب

ترتع العدسات . تشطف باحتراس باملاء لعدة دقائق: يف حالة دخول العينني"النص الذي يتعني أن يظهر عل بطاقة الوسم هو 
كما ميكن أن توجد هذه البيانات التحذيرية اإلضافية يف هناية كـل            . "يستمر الشطف . الالصقة، إذا كان ذلك أمراً سهالً     

وال يلزم إال ترمجة فرادى البيانات التحذيرية حيث إن هذا ميكّن مـن             . تحذيرية يف هذا القسم   جدول من جداول البيانات ال    
  .جتميع البيانات التحذيرية اإلضافية
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  تدوين رموز البيانات التحذيرية العامة: ١- ٢- ٣اجلدول م 

  الرمز
)١ (  

  البيانات التحذيرية العامة
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  ستخدامشروط اال
)٥(  

P101            إذا كانت هناك ضرورة الستشارة طبية اجعـل وعـاء
  . املنتج أو بطاقة الوسم يف متناول اليد

  منتجات استهالكية    حسب االقتضاء

P102 منتجات استهالكية   حسب االقتضاء  . بعيداً عن متناول األطفالحيفظ 

P103 ات استهالكيةمنتج   حسب االقتضاء  .تقرأ بطاقة الوسم قبل االستخدام 

  تدوين رموز البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية: ٢- ٢- ٣اجلدول م 

  الرمز
)١ (  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤ (  

  شروط االستخدام
)٥(  

  مستقرتفجر غري م  )١- ٢الفصل (املتفجرات 
 ٢،  باء١،  ألف١ )٥- ٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 

 ٢،  باء١،  ألف١ )٦- ٣الفصل (السرطنة 

 ٢،  باء١،  ألف١ )٧- ٣الفصل (السمية التناسلية 

P201 احلصول على تعليمات خاصة قبل االستخداميلزم .  

السمية التناسلية، التأثريات يف اإلرضـاع أو   
 )٧-٣الفصل (من خالله 

  فئة إضافية

  

  مستقرمتفجر غري  )١- ٢الفصل (متفجرات 
 ٢،  باء١،  ألف١ )٥- ٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 

 ٢،  باء١،  ألف١ )٦- ٣الفصل (السرطنة 

 ٢،  باء١،  ألف١ )٧- ٣الفصل (السمية التناسلية 

 P202  ة إال بعد قراءة وفهم مجيـع احتياطـات         ممنوع املناول
  .األمان

) عالالقابلة لالشـت  (الغازات اللهوبة   
) مبا فيها الغـازات غـري املـستقرة       (

 )٢- ٢الفصل (كيميائياً 

  ألف، باء
غازات غري مستقرة (

 )كيميائياً
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

، ٣-١، ٢- ١، ١-١الُشعب   )١- ٢الفصل (املتفجرات 
٥-١، ٤-١ 

 ٢، ١ )٢- ٢الفصل ) (القابلة لالشتعال(الغازات اللهوبة 
 ٣، ٢، ١  )٣- ٢الفصل (األيروسوالت 

 ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
 ٢، ١ )٧- ٢الفصل (املواد الصلبة اللهوبة 

األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
 هاء، واو،

 ١ )٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 
 ١ ) ١٠- ٢الفصل (شتعال املواد الصلبة التلقائية اال
ــة  ــيد الفوقي ــسيدات(األكاس ــضوية ) البريوك الع

 )١٥- ٢  الفصل(
األنواع ألف، باء، جيم، دال، 

  هاء، واو،

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع 
  .  املنطبقةلاالشتعا) مصادر(مصدر 

حيدد إبعادها عن اللـهب والـسطوح         -  ٤ )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
 .الساخنة

  ٣، ٢، ١ )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 

P210             حيفظ بعيداً عـن مـصادر اإلشـعال مـن قبيـل
  السطوح/اللهب املكشوف/شررال/احلرارة
  . ممنوع التدخني-. الساخنة

 ٣، ٢، ١ )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 
 . رة إبعادها عن احلراحيدد  - 

P211   رش على هلب مكشوف أو مصدر اشـتعال        يال
  .آخر

  ٢، ١ )٣- ٢الفصل (األيروسوالت 

 
 ١ )٤- ٢الفصل (الغازات املؤكسدة 

األنواع ألف، باء، جيم، دال،  )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط ذاتية التفاعل 
 هاء، واو،

 ٣، ٢ )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 
 ٣، ٢ )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 
ــة  ــيد الفوقي ــسيدات(األكاس ــضوية ) البريوك الع

 )١٥- ٢  فصلال(
األنواع ألف، باء، جيم، دال، 

  هاء، واو،

لطة املختصة  املورد أو الس  /حيدد الصانع ... 
 . األخرى غري املتوافقةاملواد

  ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 

P220 املواد القابلة  /..../خيزن بعيداً عن املالبس   /حيفظ
  .لالحتراق

  ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 
 إبعادها عن املالبس فضالً عن املواد    حيدد  - 

 . األخرى القابلة لالحتراق

تتخذ أي احتياطات لتجنب اخللط مـع املـواد        P221 ٣، ٢، ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 
  ٣، ٢، ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة   .../القابلة لالحتراق

املـورد أو الـسلطة     /حيدد الصانع ... 
  . املختصة املوارد األخرى غري املتوافقة
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

  . ال يسمح بالتعريض للهواء P222  ١  )٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 
  ١  ) ١٠- ٢الفصل (تلقائية االشتعال املواد الصلبة ال

  

P223 املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة   .جتنب التالمس مع املاء
  ).١٢- ٢الفصل (

٢، ١    

  
P230  ١، ٢- ١، ١- ١الُشعـب   )١- ٢الفصل (متفجرات   ...حيفظ مرطباً باستخدام -

٥- ١، ٣ 
املـورد أو الـسلطة     /حيدد الصانع ... 
  . ختصة املواد املناسبةامل
إذا كان التجفيـف يزيـد خطـر          - 

االنفجار، باستثناء ما هو ضـروري      
مثـل  (لعمليات الصنع أو التـشغيل      

  ).النتروسليوز
P231 املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مـع املـاء غـازات هلوبـة        .تلزم املناولة حتت غاز خامل

  )١٢-٢ الفصل(
٣، ٢، ١   

P232 املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مـع املـاء غـازات هلوبـة        .وبةحتمي من الرط
  ) ١٢-٢ الفصل(

٣، ٢، ١   

    ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
 ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، االستنشاق 

ية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمـددة، التعـرض        السم
  )٨- ٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

٣ 

P233  حمكم اإلغالقحيفظ الوعاء.  

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد؛          
  ) ٨-٣الفصل  (التأثريات املخدرة

٣ 

إذا كان املنَتج يتطاير حبيث يولد جواً         - 
  .خطراً

ألنواع ألف، باء، جيم، دال، ا  )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
 هاء، واو،

العـضوية) البريوكـسيدات (األكاسيد الفوقيـة    
  )١٥- ٢  الفصل(

األنواع ألف، باء، جيم، دال، 
  هاء، واو،

P234  ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي .  

 ١  )١٦- ٢الفصل (املواد واملخاليط األكالة للفلزات 
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

 ٤، ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
األنواع ألف، باء، جيم، دال،   )٨- ٢الفصل (واملخاليط الذاتية التفاعل املواد 

  هاء، واو،
 ٢، ١  )١١- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني 

P235  ًحيفظ باردا .  

العـضوية) البريوكـسيدات (األكاسيد الفوقيـة    
  ) ١٥- ٢  الفصل(

األنواع ألف، باء، جيم، دال، 
  هاء، واو،

  

  
، ٣- ١، ٢- ١، ١- ١الُشعب   )١- ٢الفصل (متفجرات 

٥- ١، ٤- ١ 
إذا كان املتفجر حـساساً للكهربـاء  - 

  .االستاتية
إذا كان يقصد إعادة حتميـل مـادة  -  ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 

  .حساسة للكهرباء االستاتية
إذا كان املنَتج يتطاير حبيث يولد جواً  - 

  . خطراً

P240 دات االستقباليربط الوعاء ومع/يؤرض .  

إذا كان يقصد إعادة حتميـل مـادة  -  ٢، ١  )٧- ٢الفصل (املواد الصلبة اللهوبة 
  .حساسة للكهرباء االستاتية

املورد أو السلطة املختصة/حيدد الصانع...   ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
  .ىاملعدات األخر

P241   ــة ــدات كهربائي ــستخدم مع معــدات/ت
  . ضد االنفجار/..../إضاءة/هتوية

املورد أو السلطة املختصة/حيدد الصانع...   ٢، ١  ) ٧- ٢الفصل (املواد الصلبة اللهوبة 
  . املعدات األخرى

 .إذا كان ميكن أن تتولد سحب غبار  - 
P242 ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة   .ال تستخدم أدوات تولد الشرر   
P243 ــغ ــد التفري ــة ض ــراءات حتذيري ــذ إج تتخ

  .تايتاإللكتروس
    ٣، ٢، ١  ) ٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 

P244 تأكد من عدم وجـود شـحم أو زيـت علـى
  .الصمامات والتجهيزات

   ١  )٤- ٢الفصل (الغازات املؤكسدة 

  
P250  ٢- ١، ١- ١الُشعب   )١- ٢الفصل (املتفجرات   .االحتكاك/.../الصدم /لطحنللال يعرض،  

٥- ١، ٤- ١، ٣- ١ 
و السلطة املختصةاملورد أ/حيدد الصانع... 

  . املناولة الشاقة املنطبقة
P251 ٣، ٢، ١  )٣- ٢الفصل (األيروسوالت   .ال خيرق أو حيرق، حىت بعد استخدامه   
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

 ٢، ١  )١- ٣الفصل ( االستنشاق –السمية احلادة 
السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛ 

  )٨-٣الفصل (
٢، ١ 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املتكرر 
  )٩-٣الفصل (

٢، ١  

املورد أو السلطة املختـصة    /حيدد الصانع 
  . الشروط املنطبقة

   جيم١،  باء١،  ألف١  )٢-٣الفصل (تأكل اجللد 

P260 جتنب تنفس  
  .الرذاذ/األخبرة/الضباب/الغاز/الدخان/الغبار

 التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله -السمية التناسلية 
  )٧-٣الفصل (

  فئة إضافية 
  حيدد جتنب تنفس الغبار أو الدخان   - 
ال وجود جسيمات تستنشقعند احتم   - 

  .أثناء االستخدام
 ٤، ٣  )١- ٣الفصل ( االستنشاق –السمية احلادة 

  باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي 
  باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض 
  )٨- ٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

٣  

P261 جتنب تنفس  
  . الرذاذ/األخبرة/الضباب/الغاز/الدخان/الغبار

ية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛ السم
  )٨-٣الفصل (التأثريات املخدرة 

٣ 

صة املورد أو السلطة املخت   /حيدد الصانع 
  .الشروط املنطبقة

 علـى   P260وز إغفاله إذا ذُكر     جي  - 
  . بطاقة الوسم

P262 ٢، ١  )١–٣الفصل ( جلدي - السمية احلادة  .يلزم جتنب مالمسة املنَتج للعني أو اجللد أو املالبس    
P263 ات يف اإلرضاع أو من خالله  التأثري- السمية التناسلية  فترة اإلرضاع/يلزم جتنب ملس املادة أثناء احلمل

  )٧- ٣الفصل (
   فئة إضافية

  ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل ( فموي - السمية احلادة 
 ٢، ١  )١- ٣الفصل ( جلدي - السمية احلادة 

   جيم١،  باء١،  ألف١  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 
 ٢  )٢- ٣الفصل (هتيج اجللد 
 باء٢ألف، ٢  )٣- ٣الفصل(هتيج العني 

P264  جيداً بعد املناولة... تغسل.  

 التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله - السمية التناسلية 
  )٧-٣الفصل(

 فئة إضافية

املـورد أو الـسلطة     /حيدد الصانع ... 
املختصة أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها      

  .بعد املناولة

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض 
  )٨- ٣الفصل (املفرد 

٢، ١      

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض 
  ) ٩- ٣الفصل(املتكرر 

١ 

املـورد أو الـسلطة     /حيدد الصانع ... 
املختصة أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها      

  .بعد املناولة
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

    ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل( فموي - السمية احلادة 
    ٢، ١  )١- ٣الفصل( جلدي - السمية احلادة 
 التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله -السمية التناسلية

  )٧-٣الفصل (
   فئة إضافية

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض 
  )٨- ٣الفصل (املفرد 

٢، ١  

P270 ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني أثنـاء
  .استخدام هذا املنَتج

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض 
  )٩- ٣الفصل (تكرر امل

١ 

  

 ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل( استنشاق - السمية احلادة 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض 
  )٨- ٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 

٣ 

P271 ال تستخدم إال يف مكان مكشوف أو جيد التهوية .  

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض 
  )٨- ٣الفصل (املفرد؛ التأثريات املخدرة 

٣ 

  

P272 ال يسمح بارتداء مالبس العمل امللوثـة خـارج
  .مكان العمل

    باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

 احلادة طورة على البيئة املائية، اخلطورةاخل
  ) ١- ٤  الفصل(

٣، ٢، ١ P273 جتنب انطالق املادة يف البيئة .  

طويلة األمد اخلطورة ال على البيئة املائية، طورةاخل
  )١- ٤ الفصل(

٤، ٣، ٢، ١ 

 ذلـك هـو االسـتخدامذا مل يكن  إ  - 
   .املقصود
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
  شروط االستخدام  )٤(

)٥(  
 والُشعباملستقرةتفجرات غرب   امل  )١- ٢الفصل (املتفجرات 

٤-١،  ٣-١،  ٢-١،  ١-١،
٥-١  

  .حيدد وقاء الوجه  -
املورد أو السلطة املختـصة نـوع/حيدد الصانع 

  .املعدات
  ٤، ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 

  ٢، ١  )٧- ٢الفصل(املواد الصلبة القابلة لالشتعال 
األنواع ألف، باء، جيم، دال،   )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 هاء، واو
 ١  )٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 

  ١  )١٠- ٢الفصل (قائية االشتعال املواد الصلبة التل
 ٢، ١ )١١- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني 

املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مـع املـاء         
  )١٢- ٢الفصل (غازات هلوبة 

٣، ٢، ١ 

 ٣، ٢، ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 
 ٣، ٢، ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

ــة  ــيد الفوقي ــسيدات(األكاس ــضوية ) البريوك الع
  )١٥-٢ الفصل(

األنواع ألف، باء، جيم، دال، 
 هاء، واو

وقاء/وقاء العينني /حتدد قفازات احلماية    -
  .هالوج

املورد أو السلطة املختصة نـوع/حيدد الصانع 
  .املعدات

  .املالبس/حتدد قفازات احلماية   - ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل ( جلدي - السمية احلادة 
املورد أو السلطة املختـصة نـوع    /حيدد الصانع 

  . املعدات
  ، باء١، ف أل١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

  جيم١
املالبس ووقـاء   /حتدد قفازات احلماية    -

  .وقاء الوجه/العينني
املورد أو السلطة املختـصة نـوع    /حيدد الصانع 

  .املعدات
 ٢  )٢- ٣الفصل (هتيج اجللد 

  باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

   .حتدد قفازات احلماية   -
املورد أو السلطة املختـصة نـوع    /حيدد الصانع 

  . املعدات
 ١  )٣- ٣الفصل (تلف العينني الشديد 

P280   قـاءو/مالبس للحمايـة  /تلبس قفازات للحماية
  .وقاء للوجه/للعينني

 ألف٢  )٣- ٣الفصل (هتيج العينني 

  .وقاء الوجه/حيدد وقاء العينني   -
املورد أو السلطة املختـصة نـوع    /حيدد الصانع 

  . املعدات
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
  شروط االستخدام  )٤(

)٥(  
  ٢،  باء١،  ألف١  ) ٥- ٣الفصل (إطفار اخلاليا التناسلية 

   ٢،  باء١ ، ألف١  )٦- ٣الفصل (السرطنة 
  ٢،  باء١،  ألف١  ) ٧- ٣الفصل (السمية التناسلية 

  

P282 غاز مسّيل مربد  )٥- ٢الفصل (الغازات حتت الضغط   .وقاء للعينني/وقاء للوجه/تلبس قفازات عازلة   
معطلـة  /للـهب /تلبس مالبس مقاومـة للنـار    P283   ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 

    ١  )١٤- ٢الفصل (ة املؤكسدة املواد الصلب  .لالحتراق
محايـة  توضـع  ] يف حالة عدم كفاية التهويـة  [ P284 ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 

   باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي   .للتنفس
املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 

  .املعدات
جيوز استخدام النص بـني القوسـني         -

املعقوفني إذا قدمت معلومات إضافية مـع       
 عند نقطة االستخدام توضح     املادة الكيميائية 

  .نوع التهوية املناسب لالستخدام املأمون
  

P231 
+  

P232 

املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مـع املـاء          .حتمي من الرطوبة وتلزم املناولة حتت غاز خامل
  ) ١٢- ٢الفصل (غازات هلوبة 

٣، ٢، ١   

P235 
+ 

P410 

   ٢، ١ )١١- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني   .حيفظ بارداً، حتمي من أشعة الشمس
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  تدوين رموز البيانات التحذيرية املتعلقة باالستجابة : ٣- ٢- ٣اجلدول م 
  الرمز

)١(  
  بيانات االستجابة التحذيرية 

)٢(  
  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

   ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، فموي 
    جيم١ باء، ١ ألف، ١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

P301 يف حالة االبتالع:  

   ٢، ١  )١٠- ٣الفصل (خطر الشفط 
 ١  )٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 

 ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة جلدي 
  ٢  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

P302 يف حالة السقوط على اجللد:  

   باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل ( اجللدي التحسس

  

  ):أو الشعر(يف حالة السقوط على اجللد  P303 ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
   جيم١ باء، ١ ألف، ١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

  

 ٥، ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (تنشاق السمية احلادة، اس
  جيم١ باء، ١ ألف، ١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

   باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي 
السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛ هتـيج          

  )٨- ٣الفصل (اجلهاز التنفسي 
٣  

P304 يف حالة االستنشاق:  

 التعرض املفرد؛ التـأثريات املخـدرة       السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة،    
  )٨-٣الفصل (

٣ 

  

  جيم١ باء، ١ ألف، ١  )٢- ٣الفصل (هتيج اجللد /تأكل
 ١  )٣- ٣الفصل (تلف العني الشديد 

P305 يف حالة دخول العني:  

  باء٢ ألف، ٢  )٣- ٣الفصل (هتيج العني 

  

  :يف حالة السقوط على املالبس P306  ١  )١٣- ٢ الفصل(السوائل املؤكسدة 
  ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

  

 ٢ باء، ١ ألف، ١  )٥- ٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 
  ٢ باء، ١ ألف، ١  )٦- ٣الفصل (السرطنة 

  ٢ باء، ١ ألف، ١  )٧- ٣الفصل (السمية التناسلية 
  فئة إضافية  )٧- ٣الفصل (رضاع أو من خالله السمية التناسلية، التأثريات يف اإل

  P308  حدث تعرض أو قلقإذا:  

 التعـرض املفـرد     -  ألعـضاء مـستهدفة حمـددة         السمية الشاملة 
  )٨- ٣(  الفصل(

٢، ١    
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  الرمز
)١(  

  بيانات االستجابة التحذيرية 
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

 ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، فموي 
  ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 

  ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
  جيم١،  باء١،  ألف١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

 ١  )٣- ٣الفصل (تلف العني الشديد 

P310   ًأو مبركز مكافحة السموماالتصال فورا 
  / ...الطبيب

 ٢، ١  )١٠- ٣الفصل (خطر الشفط 

املورد أو السلطة املختصة /حيدد الصانع... 
  .در املناسب للمشورة الطبية العاجلةاملص

  ٣  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
   باء١، ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي 

P311   أو  افحـة الـسموم   مبركز مك االتصال 
  / ...الطبيب

 ٢، ١ )٨-٣الفصل (السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛ 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
  .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

 ٤  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، فموي 
 ٥  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، فموي 
  ٥، ٤، ٣  )١- ٣الفصل  (السمية احلادة، جلدي

  ٤  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
 ٥  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛ هتيج 
  )٨- ٣الفصل ( اجلهاز التنفسي 

٣  

P312  ًــورا ــصال ف ــة االت ــز مكافح مبرك
، يف حالة الـشعور     / ...الطبيب/السموم
  .بتوعك

ات السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛ التـأثري         
  )٨-٣الفصل ( املخدرة

٣  

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
  .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

  ٣، ٢  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 
  باء٢ألف، ٢  )٣- ٣الفصل (هتيج العني 

   باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 
 ٢،  باء١،  ألف١  )٥- ٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 

 ٢،  باء١، لف أ١  )٦- ٣الفصل (السرطنة 
  ٢،  باء١،  ألف١  )٧- ٣الفصل (السمية التناسلية 

P313  رعاية طبية/طبيةتطلب استشارة.  

  فئة إضافية  )٧- ٣الفصل ( التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله ،السمية التناسلية

  

P314   يف حالـة    رعاية طبية /تطلب استشارة طبية 
  . الشعور بتوعك

   ٢، ١ )٩-٣ل الفص( التعرض املتكرر ،السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

P315 غاز مسيل مربد  )٥- ٢الفصل (الغازات حتت الضغط   .رعاية طبية/تطلب فوراً استشارة طبية    
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

P320     على بطاقة  ... انظر  (معاجلة خاصة عاجلة
   ).الوسم

  . إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل...  ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
  .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  - 

  . ويلإشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األ...  ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، فموي 
  . إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  - 

  . إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل...   ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 
، مثل اسـتخدام    إذا أشري باختاذ تدابري فورية      - 

  .مادة تنظيف حمددة
  .راءات تكميلية لإلسعاف األوىلإشارة حتيل إىل إج...  ٣  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 

  .  تدابري حمددة فوريةاختاذإذا لزم   -
  جيم١،  باء١،  ألف١  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

 ٢  )٢- ٣الفصل (هتيج اجللد 

  باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
املورد أو السلطة املختصة مادة     /حيدد الصانع   - 

  . التنظيف إذا اقتضى األمر

P321  على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة.( 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمـددة، التعـرض املفـرد          
  )٨-٣ الفصل(

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل...   ١
  . إذا لزم اختاذ تدابري فورية  - 

  
  . يشطف الفم P330  ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، فموي 

  جيم١،  باء١،  ألف١  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

  

  . ال يستحث القئ P331  جيم١،  باء١،  ألف١  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 
  ٢، ١  )١٠- ٣الفصل (خطر الشفط 

  

P332 ٣، ٢  )٢- ٣الفصل (هتيج اجللد   :إذا حدث هتيج جلدي   
P333 باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (دي التحسس اجلل  :إذا حدث هتيج أو طفح جلدي    
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

 ١  )٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 
 ١  )١٠- ٢الفصل  (املواد الصلبة التلقائية االشتعال

P334 يلف برباط مبلل/يغمر يف ماء بارد .  

املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة 
  )١٢- ٢الفصل (

٢، ١ 

  

  . تزال اجلسيمات العالقة باجللد P335 ١  )١٠- ٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 
        املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة 

  )١٢-٢ الفصل(
٢، ١ 

  

P336     ال حتـك   . تصهر األجزاء املتجمدة مباء فاتر
  . املنطقة املتأثرة

    غاز مسيل مربد  )٥- ٢الفصل (الغازات حتت الضغط 

P337 باء٢ألف، ٢  )٣- ٣الفصل (هتيج العني   :إذا استمر هتيج العني   
  جيم١،  باء١،  ألف١  )٢- ٣الفصل (ل اجللد تأك

 ١  )٣- ٣الفصل (تلف العني الشديد 
P338  ًترتع العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمرا

  . يستمر الشطف. سهالً
 باء٢ ،ألف٢  )٣- ٣الفصل (هتيج العني 

  

  
 ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 

  جيم١،  باء١،  ألف١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 
   باء١،  ألف١، ١  ) ٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة، التعرض املفرد؛ هتيج اجلهاز 
  )٨- ٣الفصل (التنفسي 

٣ 

P340       يف  ويظـل ينقل الشخص إىل اهلواء الطلق 
  . وضع مريح للتنفس

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة، التعرض املفرد؛ التأثريات 
  )٨-٣الفصل (املخدرة 

٣ 

  

P342 باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي   :إذا ظهرت أعراض تنفسية    
  

  جيم١،  باء١،  ألف١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 
 ١  ) ٣- ٣الفصل (تلف العني الشديد 

P351 يشطف باحتراس باملاء لعدة دقائق .  

 باء٢ألف، ٢  ) ٣- ٣الفصل (هتيج العني 

  

 ٤، ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل  (السمية احلادة، جلدي
 ٢  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

P352 يغسل بوفرة من املاء ... /  

  باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

املورد أو السلطة املختصة أن حتدد      /للصانع... 
مادة التنظيف حسب االقتضاء، أو هلا أن توصي   
مبادة بديلة يف احلاالت االستثنائية إذا كان املاء        

  .غري مناسب بشكل واضح
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

  .الدش/يشطف اجللد باملاء P353 ٣، ٢، ١  ) ٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
  جيم١،  باء١،  ألف١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

  

  

واجللد بـوفرة   تشطف فوراً املالبس امللوثة      P360 ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 
 ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة   . من املاء قبل خلع املالبس

  

 ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
 ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 

P361 ًختلع مجيع املالبس امللوثة فورا .  

  جيم١،  باء١،  ألف١  )٢- ٣ل الفص(تأكل اجللد 

  

    ٤  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 
   ٢  )٢- ٣الفصل (هتيج اجللد 

P362 ختلع املالبس امللوثة.  

     باء١،  ألف١، ١  ) ٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 
P363 يم ج١،  باء١،  ألف١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد  .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استخدامها 

 ٤، ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 
 ٢  )٢- ٣الفصل (هتيج اجللد 

P364  وتغسل قبل إعادة استخدامها  

  باء١،  ألف١، ١  ) ٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

  

- ١، ٢- ١، ١- ١الُشعب   )١- ٢الفصل (املتفجرات 
٥- ١، ٤- ١، ٣  

 ١  )٤- ٢الفصل (الغازات املؤكسدة 
 ٤، ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 

P370 يف حالة احلريق:  

 ٢، ١  ) ٧- ٢الفصل (املواد الصلبة القابلة لالشتعال 
األنواع ألف، باء، جيم،   )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 دال، هاء، واو
 ١  )٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 

 ١  )١٠- ٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 
املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة         

  )١٢- ٢الفصل (
٣، ٢، ١ 

 ٣، ٢، ١  ) ١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 

    

 ٣، ٢، ١  ) ١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 
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  الرمز
)١(  

  رية املتعلقة بالوقايةالبيانات التحذي
)٢(  

  اخلطورةرتبة 
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

 :يف حالة احلريق الكبري والكميات الضخمة P371 ١  ) ١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 
 ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

  

P372 مستقرةمتفجرات غري    )١- ٢الفصل (املتفجرات   . خطر االنفجار يف حالة احلريق   
-١، ٢- ١، ١-١والُشعب 
٥- ١، ٤-١، ٣ 

باســتثناء إذا كانــت املتفجــرات مــن   - 
   . الذخائر ومكوناهتا1.4S  النوع

P373 مستقرةمتفجرات غري   )١- ٢(املتفجرات   .ال يكافح احلريق إذا وصل إىل املتفجرات   
-١، ٢- ١، ١-١والُشعب 
٥- ١، ٤-١، ٣ 

  

P374   مع إجنـاز التـدابري      يلزم مكافحة احلريق 
  . االحتياطية املناسبة من مسافة معقولة

 1.4S النـوع  مـن   كانت املتفجرات  إذا  -  ٤- ١الشعبة   ) ١- ٢الفصل (املتفجرات 
  .الذخائر ومكوناهتا

 النوعان ألف، باء  )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط ذاتية التفاعل 
 ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 

P375          يلزم مكافحة النار عن بعد بسبب خطـر
  .االنفجار

 ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

  

P376 ١  )٤- ٢الفصل (الغازات املؤكسدة   .يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأمونا   
P377 احلريق بسبب الغاز املتسرب :  

ال يكافح احلريق ما مل يقف التسرب بشكل        
  .مأمون

   ٢، ١  )٢- ٢الفصل (الغازات اللهوبة 

 ٤، ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
 ٢، ١  )٧- ٢الفصل (املواد الصلبة اللهوبة 

األنواع ألف، باء، جيم،   )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
  دال، هاء، واو

 ١  )٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 
 ١  )١٠- ٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 

املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة         
  )١٢- ٢الفصل (

٣، ٢، ١ 

 ٣، ٢، ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 

P378  لإلطفاء... تستخدم.  

 ٣، ٢، ١  )١٤- ٢(املواد الصلبة املؤكسدة 

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  الوسائط املناسبة

  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  - 
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

  مستقرةمتفجرات غري   )١- ٢الفصل (املتفجرات 
، ٣-١، ٢- ١ ،١-١الُشعب   )١- ٢الفصل (املتفجرات 

٥-١، ٤-١ 
  النوعان ألف، باء  )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط ذاتية التفاعل 

 ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 

P380 يلزم إخالء املنطقة.  

 ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

  

P381    إذا كان فعل    لتستبعد مجيع مصادر اإلشعا 
  .ذلك مأموناً

   ٢، ١  )٢- ٢الفصل (الغازات اللهوبة 

  
P390 ١  )١٦- ٢الفصل (املواد واملخاليط األكالة للفلزات   .متتص املادة املنسكبة ملنع تلف املواد   

  .جتمع املواد املنسكبة P391 ١  )١- ٤الفصل ( احلادة طورة على البيئة املائية، اخلطورةاخل
 طويلـة األمـد    طـورة  على البيئـة املائيـة، اخل      طورةاخل
  )١- ٤  الفصل(

٢، ١ 
  

    
 P301 ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل ( السمية احلادة، فموي 

+ 
P310 

مبركز االتصال فوراً   : يف حالة االبتالع  
 ٢، ١  )١٠- ٣الفصل (السمية بالشفط   /... الطبيب/مكافحة السموم

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P301 
+ 

P312 

مبركز االتصال فوراً   : عيف حالة االبتال  
يف حالـة   /.../الطبيب/مكافحة السموم 

  .الشعور بتوعك

املورد أو السلطة املختصة /حيدد الصانع...  ٤  )١- ٣الفصل ( السمية احلادة، فموي 
  .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P301 
+ 

P330 
+ 

P331 

 .يــشطف الفــم: يف حالــة االبــتالع
  .يستحث القيء  ال

  ، باء١،  ألف١  )٢- ٣الفصل ( اجللد تأكل 
   جيم١

  

P302 
+ 

P334 

يغمـر يف  : يف حالة السقوط على اجللد  
  . يلف برباط مبلل/ماء بارد 

   ١  )٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

 ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 
  ٢  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

P302  
+  

P352  

 يغـسل : يف حالة السقوط على اجللد    
  /...بوفرة من املاء

 باء ١ ألف، ١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

املورد أو السلطة املختصة أن حتدد      /للصانع... 
مادة التنظيف حسب االقتضاء، أو هلا أن توصي 
مبادة بديلة يف احلاالت االستثنائية إذا كان املاء        

  .بشكل واضحغري مناسب 
 P303 ٣، ٢، ١  ) ٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 

+ 
P361 

+ 
P353 

أو  (يف حالة السقوط علـى اجللـد      
ختلع مجيع املالبس امللوثة فـوراً؛      ): الشعر

  .الدش/يشطف اجللد باملاء
  جيم١،  باء١،  ألف١  ) ٢- ٣فصل ال(تأكل اجللد 

  

P304 
+ 

P312 

مبركـز  االتصال  : يف حالة االستنشاق  
يف حالـة   /... الطبيب/مكافحة السموم 

  .الشعور بتوعك

املورد أو السلطة املختـصة     /حيدد الصانع ...  ٥  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
  .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

 ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
  جيم١،  باء١،  ألف١  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

   باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي 
تعرض املفرد؛  السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، ال     

  )٨- ٣الفصل (هتيج اجلهاز التنفسي؛ 
٣ 

P304 
+ 

P340 

ينقل الشخص إىل   :  حالة االستنشاق  يف
 .  يف مكان مريح للتنفسويظلاهلواء الطلق 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛       
  ) ٨- ٣الفصل (هتيج اجلهاز التنفسي؛ التأثريات املخدرة 

٣ 

  

  جيم١،  باء١،  ألف١  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 
 ١  ) ٣- ٣الفصل (تلف العني الشديد 

 باء ٢ألف،  ٢
 

P305 
+ 

P351 
+ 

P338 

شطف باحتراس  ي: يف حالة دخول العني   
ترتع العدسات الالصقة،   . باملاء لعدة دقائق  

  ) ٣- ٣الفصل (هتيج العني  .يستمر الشطف.  كان ذلك أمراً سهالًإذا

 

  

 ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 
١ 

P306 
+ 

P360 

يشطف : يف حالة السقوط على املالبس    
 اجللد واملالبس امللوثة بوفرة من املاء قبـل       

  . خلع املالبس
  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

 

  

P308 
+ 

P311 

مبركز االتصال  : إذا حدث تعرض أو قلق    
  /...الطبيب/مكافحة السموم

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفـة حمددة، التعرض املفرد   
  ) ٨- ٣الفصل (

ملورد أو الـسلطة املختـصة      ا/حيدد الصانع ...  ٢، ١
  .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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  الرمز
)١(  

  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

 ٢،  باء١،  ألف١  )٥- ٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 
 ٢،  باء١،  ألف١  ) ٦- ٣الفصل (السرطنة 

 ٢،  باء١،  ألف١  )٧- ٣الفصل (السمية التناسلية 

P308 
+ 

P313 

تطلب استشارة  : إذا حدث تعرض أو قلق    
  .رعاية طبية/طبية

 ِفئة إضافية  )٧-٣الفصل (السمية التناسلية، التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله 

  

         
P332 

+ 
P313 

تطلـب استـشارة    : يف حالة هتيج اجللـد    
  . اية طبيةرع/طبية

 علـى   P333+P313جيوز إغفاله عندما يظهـر       ٣، ٢  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 
  .بطاقة الوسم

P333 
+ 

P313 

تطلـب  : إذا حدث هتيج أو طفح جلـدي      
  . رعاية طبية/استشارة طبية

    باء١،  ألف١، ١  ) ٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

 P335   ١  )١٠- ٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 
+ 

P334 

اء يغمر يف م. تزال اجلسيمات العالقة باجللد
املواد واملخاليط اليت تطلـق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة   . يلف برباط مبلل/بارد

  )١٢- ٢الفصل (
٢، ١   

P337 
+ 

P313 

تطلـب استـشارة    : إذا استمر هتيج العني   
  .رعاية طبية/طبية

   باء٢ألف، ٢  ) ٣- ٣الفصل (هتيج العني 

P342 
+  

P311 

مبركز االتصال : إذا ظهرت أعراض تنفسية
  /... الطبيب/مكافحة السموم

املورد أو السلطة املختصة املصدر /حيدد الصانع...   باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي 
   .املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P361 
+ 

P364 

 املالبس امللوثة فوراً وتغسل      مجيع ختلع
  ادة استخدامهاقبل إع

    ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 

  ٤  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 
  ٢  )٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

P362 
 +

P364 

قبل املالبس امللوثة وتغسل     مجيع   ختلع
  . إعادة استخدامها

   باء١ ألف، ١، ١  ) ٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

  

P370 
+ 

P376 

يوقف التسرب إذا كـان     : حلريقيف حالة ا  
 .فعل ذلك مأموناً

  

   ١  )٤- ٢الفصل (الغازات املؤكسدة 
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  الرمز

)١(  
  البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية

)٢(  
  طورةرتبة اخل

)٣(  
  اخلطورةفئة 

)٤(  
  شروط االستخدام

)٥(  
 ٤، ٣، ٢، ١  ) ٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 

 ٢، ١  ) ٧- ٢الفصل (املواد الصلبة القابلة لالشتعال 
األنواع ألف، باء، جيم،   )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 دال، هاء، واو
 ١  )٩- ٢الفصل (وائل التلقائية االشتعال الس

 ١  ) ١٠- ٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 
املواد واملخاليط اليت تطلق بـالتالمس مــع املـاء غـازات هلوبـة              

  )١٢-٢ الفصل(
٣، ٢، ١ 

 ٣، ٢، ١  )١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 

P370 
+ 

P378 

  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

 ٣، ٢، ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 

املـورد أو الـسلطة املختـصة       /حيدد الصانع ... 
  . الوسائط املناسبة

   .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  - 

P370 
+ 

P380 

، ٢- ١، ١- ١الُشعب   ) ١- ٢الفصل (املتفجرات   . يلزم إخالء املنطقة: يف حالة احلريق
٥- ١، ٤- ١، ٣- ١ 

  

P370 
+ 

P380 
+ 

P375 

يلـزم  . يلزم إخالء املنطقة  : يف حالة احلريق  
مكافحة احلريق عن بعـد بـسبب خطـر         

  . االنفجار

   النوعان ألف، باء  )٨- ٢ل الفص(املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 P371   ١  ) ١٣- ٢الفصل (السوائل املؤكسدة 
+  

P380 
+ 

P375 

: يف حالة احلريق الكبري والكميات الضخمة     
يلزم مكافحة احلريق عن . يلزم إخالء املنطقة

  . بعد بسبب خطر االنفجار
   ١  ) ١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 
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   البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخزين تدوين رموز :٤- ٢- ٣اجلدول م 

  الرمز
)١(  

  بيانات التخزين التحذيرية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

P401  مستقرةمتفجرات غري   )١- ٢الفصل (املتفجرات   ...يف خيزن  
، ٢- ١، ١- ١ والشعب

٥- ١، ٤- ١، ٣- ١  

/ الوطنية/قليميةاإل/وفقاً للوائح السلطات احمللية   ... 
  ).جيب حتديدها(الدولية 

P402 املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات   . خيزن يف مكان جاف
  )١٢- ٢الفصل (هلوبة 

٣، ٢، ١   

   ٢، ١  ) ٢- ٢الفصل (الغازات اللهوبة 
   ١  ) ٤- ٢الفصل (الغازات املؤكسدة 

  غاز مضغوط
 غاز مسيل

 غاز مسيل مربد

  )٥- ٢الفصل (ت حتت الضغط الغازا

 غاز مذاب
  ٤، ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 

األنواع ألف، باء، جيم،   ) ٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
 دال، هاء، واو

  

 ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعـرض       

  )٨- ٣الفصل (املفرد؛ هتيج اجلهاز التنفسي 
٣ 

P403 خيزن يف مكان جيد التهوية .  

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعـرض       
  ) ٨- ٣الفصل (املفرد؛ التأثريات املخدرة 

٣ 

  .  إذا كان املنتج يتطاير حبيث يولد جواً خطراً- 

P404 واد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات امل  .خيزن يف وعاء مغلق
  )١٢- ٢الفصل (هلوبة 

٣، ٢، ١   
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  الرمز
)١ (  

  بيانات التخزين التحذيرية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤ (  

  شروط االستخدام
)٥(  

 ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، فموي 
 ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (ة احلادة، جلدي السمي

 ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
  جيم١،  باء١،  ألف١  ) ٢- ٣الفصل (تاكل اجللد 

 ٢،  باء١،  ألف١  ) ٥- ٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 
 ٢،  باء١،  ألف١  ) ٦- ٣الفصل (السرطنة 

 ٢،  باء١،  ألف١  ) ٧- ٣الفصل (السمية التناسلية 
السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد       

  ) ٨- ٣الفصل (
٢، ١ 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛ 
  )٨- ٣الفصل (هتيج اجلهاز التنفسي 

٣ 

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛ 
  )٨- ٣الفصل (رة التأثريات املخد

٣ 

P405 خيزن يف مكان مغلق مبفتاح.  

 ٢، ١  )١٠- ٣الفصل (خطر الشفط 

  

P406   لـه  ... وعـاء /خيزن يف وعاء مقاوم للتأكل
  . بطانة داخلية مقاومة للتأكل

املورد أو السلطة املختصة املواد /حيدد الصانع....  ١  )١٦- ٢الفصل (املواد واملخاليط األكالة للفلزات 
  . األخرى املتوافقة

P407 ــرك فا ــي ت ــني  يراع ــوائي ب ــل ه ص
  . الطبايل/الرصات

   ٢، ١  ) ١١- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني 

         
 ٣، ٢، ١  ) ٣- ٢الفصل (األيروسوالت 

 غاز مضغوط
 غاز مسيل 

  )٥- ٢الفصل (الغازات حتت الضغط 

 غاز مذاب
 ٢، ١  ) ١١- ٢الفصل (الذاتية التسخني املواد واملخاليط 

P410 حيمي من أشعة الشمس .  

العـضوية  ) البريوكـسيدات (األكاسيـد الفوقيــة    
  )١٥- ٢  الفصل(

األنواع ألف، باء، جيم، 
 دال، هاء، واو

جيوز إغفاله يف حالة الغـازات املعبـأة يف           - 
اسطوانات غاز قابلة للنقل وفقاً لتوجيه التعبئـة        

P200   ملتحـدة بـشأن نقـل       لتوصيات األمم ا
البضائع اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجيـة،      

مل تكن تلك الغازات معرضـة لالحنـالل أو           ما
، أو ما مل تنص السلطة املختصة       )البطيئة(البلمرة  

   .على خالف ذلك
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  الرمز
)١(  

  بيانات التخزين التحذيرية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

األنواع ألف، باء، جيم،   )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
 دال، هاء، واو

P411  خيزن يف درجات حرارة  
  .  فo/...  س o... تجاوز ال ت

ــة  العــضوية ) البريوكــسيـدات(األكاســيد الفوقي
  ) ١٥- ٢  الفصل(

األنواع ألف، باء، جيم، 
  ودال، هاء، وا

املورد أو السلطة املختصة درجة /حيدد الصانع... 
  . احلرارة

P412  ــدرجات حــرارة تتجــاوز  ٥٠oال يعــرَّض ل
  .  ف١٢٢o/س

   ٣، ٢، ١  ) ٣- ٢الفصل (األيروسوالت 

P413  ختزن الكميات السائبة اليت  
باوند يف درجات حـرارة     .../كغم... تتجاوز  

  .  فo/... سo... تتجاوز  ال

ملورد أو الـسلطة املختـصة      ا/حيدد الصانع ....  ٢، ١  )١١- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني 
  . الكمية ودرجة احلرارة

  
األنواع ألف، باء، جيم،   ) ٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 دال، هاء، واو
 ٢، ١  ) ١١- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التسخني 

P420 خيزن بعيداً عن املواد األخرى .  

ــة  العــضوية ) يداتالبريوكــس(األكاسيـــد الفوقي
  )١٥- ٢  الفصل(

األنواع ألف، باء، جيم، 
  دال، هاء، واو

  

  ...ختزن احملتويات حتت  P422 ١  ) ٩- ٢الفصل (السوائل التلقائية االشتعال 
 ١  ) ١٠- ٢الفصل (املواد الصلبة التلقائية االشتعال 

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  . السائل أو الغاز اخلامل املناسب

  
P402 

+ 
P404 

املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاءغازات هلوبة   .خيزن يف وعاء مغلق. خيزن يف مكان جاف
  ) ١٢- ٢الفصل (

٣، ٢، ١   

 ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛ 

  )٨- ٣الفصل (هتيج اجلهاز التنفسي 
٣ 

P403 
+ 

P233 

حيفظ الوعـاء   . خيزن يف مكان جيد التهوية    
  . حمكم اإلغالق

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد؛ 
  )٨- ٣الفصل (التأثريات املخدرة 

٣ 

 . ن املنَتج يتطاير حبيث يولد جواً خطراً إذا كا- 
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  الرمز
)١(  

  بيانات التخزين التحذيرية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

 P403   ٤، ٣، ٢، ١  ) ٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 
+ 

P235 

  . حيفظ بارداً. خيزن يف مكان جيد التهوية
األنواع ألف، باء،   )٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 

 جيم، دال، هاء، واو
   

 غاز مضغوط
 غاز مسيل 

P410 
+ 

P403 

  )٥- ٢الفصل (الغازات حتت الضغط   .خيزن يف مكان جيد التهوية.  أشعة الشمسحيمى من

 غاز مذاب

جيوز إغفالـه يف حالـة الغـازات املعبـأة يف             - 
اسطوانات غاز قابلة للنقل وفقا لتوجيـه التعبئـة         

P200       لتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع 
اخلطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، ما مل تكـن        

، )البطيئة(تلك الغازات معرضة لالحنالل أو البلمرة 
  .أو ما مل تنص السلطة املختصة على خالف ذلك

P410 
+ 

P412 

ال يعرض لدرجات حرارة    . حيمى من أشعة الشمس   
  .  ف١٢٢o/ س٥٠oتتجاوز 

   ٣، ٢، ١  )٣- ٢الفصل (األيروسوالت 

P411 
+ 

P235 

.  ف o/...  س o... حرارة ال تتجاوز    خيزن يف درجات    
  حيفظ بارداً

العـضوية  ) البريوكـسيدات (األكاسيد الفوقيـة   
  ) ١٥- ٢الفصل (

األنواع ألف، باء، 
 جيم، دال، هاء، واو

املورد أو السلطة املختصة درجة     /حيدد الصانع ... 
  . احلرارة
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  لص من النفاياتتدوين رموز البيانات التحذيرية املتعلقة بالتخ: ٥- ٢- ٣اجلدول م 

  الرمز
)١(  

  بيانات التخلص التحذيرية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤ (  

  شروط االستخدام
)٥(  

  مستقرةمتفجرات غري   )١- ٢الفصل (املتفجرات 
، ٢- ١، ١- ١والُشعب 

٥- ١، ٤- ١، ٣- ١ 
 ٤، ٣، ٢، ١  )٦- ٢الفصل (السوائل اللهوبة 

األنواع ألف، باء،   ) ٨- ٢الفصل (املواد واملخاليط الذاتية التفاعل 
 جيم، دال، هاء، واو

  ٣، ٢، ١  )١٢-٢الفصل (املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة 
 ٣، ٢، ١  )١٣- ٢الفصل (دة السوائل املؤكس

 ٣، ٢، ١  )١٤- ٢الفصل (املواد الصلبة املؤكسدة 
األنواع ألف، باء،   )١٥- ٢الفصل (العضوية ) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 

 جيم، دال، هاء، واو
 ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٣الفصل (السمية احلادة، فموي 
 ٤، ٣، ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، جلدي 

 ٢، ١  ) ١- ٣الفصل (السمية احلادة، استنشاق 
  جيم١،  باء١،  ألف١  ) ٢- ٣الفصل (تأكل اجللد 

  باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس التنفسي 
  باء١،  ألف١، ١  )٤- ٣الفصل (التحسس اجللدي 

 ٢،  باء١،  ألف١  ) ٥- ٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية 
 ٢،  باء١،  ألف١  ) ٦- ٣الفصل (ة السرطن

 ٢،  باء١،  ألف١  )٧- ٣الفصل (السمية التناسلية 

P501 الوعاء يف /ختلص من احملتويات...  

 ٢، ١  )٨-٣الفصل (السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفرد 

الدولية /نيةالوط/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
  ).جيب حتديدها(
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  الرمز
)١(  

  بيانات التخلص التحذيرية
)٢(  

  طورةرتبة اخل
)٣(  

  اخلطورةفئة 
)٤(  

  شروط االستخدام
)٥(  

السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، التعرض املفـرد؛ هتـيج          
  )٨- ٣الفصل (اجلهاز التنفسي 

٣ 

 التعرض املفرد؛ التأثريات    ،السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة    
  )٨- ٣الفصل (املخدرة 

٣ 

 التعـرض املتكـرر     ،ةالسمية الشاملة ألعضاء مـستهدفة حمـدد      
  )٩- ٣  الفصل(

٢، ١ 

 ٢، ١  )١٠- ٣الفصل (الشفط  خطورة
 ٣، ٢، ١  )١- ٤الفصل ( احلادة طورة اخل،ضار بالبيئة املائية

P501 
  )بعتا(

  )تابع (...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
  

 ٤، ٣، ٢، ١  )١- ٤الفصل (طويلة األمد ال طورةاخل، ضار بالبيئة املائية

  

P502   املورد للحصول على معلومات    /نعاالرجوع للص
  إعادة التدوير/ردادبشأن االست

    ١  )٢-٤الفصل ( طبقة األوزون على خطورة
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  ٣املرفق 

  ٣ قسمال

  استخدام البيانات التحذيرية
  مقدمة  ١- ٣- ٣م 
 توجيهاً بشأن استخدام البيانات التحذيرية مبا يتسق مع النظام املنسق عاملياً، مبا يف ذلك               قسميوفر هذا ال    ١-١-٣-٣م 

  .يف النظام املنسق عاملياً خطورة وفئة خطورة البيانات املناسبة لكل رتبة إسداء املشورة بشأن اختيار
ويقوم نظام تـصنيف    .  الكيميائي ونقطة البداية يف ختصيص البيانات التحذيرية هي تصنيف خطر املنَتج           ٢-١-٣-٣م 

ـ  ). ١-٢-٢-٣-١انظر   ( اخلصائص املتأصلة للمواد الكيميائية املعنية      أساس يف النظام املنسق عاملياً على     اخلطورة  ه يف غري أن
 املزمنة على بطاقات وسم املنتجات االستهالكية إذا كانت املعلومات تبني أنه            طورةاخلبيان  بعـض النظـم قـد ال يشترط      

نظر ا(ميكن استبعاد املخاطر املعنية يف ظروف املناولة العادية أو االستخدام العادي أو يف حالة استخدام غري سليم ولكنه متوقع          
  ). ١-١-٥انظر م  (خطورةبيانات حتذيرية إذا مل تكن هناك حاجة إىل بيانات لضرورة  أيضاً وال تكون هناك). ٥املرفق 

 توفري احلد األدىن األساسي من قسمويستهدف وضع التوجيه املتعلق بتخصيص العبارات الواردة يف هذا ال  ٣-١-٣-٣م 
  .  يف النظام املنسق عاملياًهاوأنواع اخلطورةعايري تصنيف العبارات اليت تربط البيانات التحذيرية مب

وتضمنت هـذه   . قسموقد استخدمت البيانات التحذيرية القائمة إىل أقصى حد كأساس لتطوير هذا ال             ٤-١-٣-٣م 
 IPCS International Chemical Safety Card (ICSC) Compilers Guide, the American National: النظم القائمة ما يلـي 

Standards (ANSI Z129.1), the EU classification and labelling directives, the Emergency Response Guidebook 

(ERG 2004), and the Pesticide Label Review Manual of the Environmental Protection Agency (EPA) of the 

United States of America.  
ويعزز استخدامها إجـراءات    .  الترويج الستخدام أكثر اتساقاً للبيانات التحذيرية      قسمهذا ال ويستهدف    ٥-١-٣-٣م 

  . املناولة املأمونة وميكَّن من التركيز على املفاهيم والنهوج األساسية يف أنشطة التدريب والتعليم
ـ ني والتطوير    وثيقة حية وبالتايل فهو خيضع للمزيد من التحس        قسموينبغي اعتبار هذا ال     ٦-١-٣-٣م  . رور الوقـت  مب

  . وتبقى املفاهيم األساسية للمصفوفة والفلسفة الواردة أدناه بدون تغيري
  ختصيص البيانات التحذيرية  ٢-٣-٣م 
وتتضمن املصفوفة عناصر لكل    .  مصفوفة ُتوّجه عملية اختيار البيانات التحذيرية املناسبة       قسميضع هذا ال    ١-٢-٣-٣م 

كما ينبغي استخــدام    .  معينة خطورةوينبغي استخدام مجيع العناصر احملددة اليت ترتبط برتب         . ةيتحذيرفئات اإلجراءات ال  
  . معينة، حيثما كانت ذات صلة خطورةأو فئة  خطورة العناصر العامة اليت ال تتصل على وجه التحديد برتبة

ارات يف عبارة واحدة لتوفري مكان يف  بتجميع العبُيوصىولتوفري املرونة يف تطبيق العبارات التحذيرية،   ٢- ٢- ٣- ٣م 
 املختلفـة إذا كانـت      طـورة وميكن أن يكون التجميع مفيداً أيضاً ألنواع اخل       .  قراءة النص  إمكانيةبطاقة الوسم وحتسني    

حيفظ بعيداً عن احلرارة، والشرر واللهب املكشوف، وخيّزن يف مكـان           "ية اليت تتخذ متشاهبة، مثال      تحذيراإلجراءات ال 
  ."د التهويةبارد جي

وينبغي أن تظهر هذه البيانات التحذيرية على بطاقات مطابقة للنظام املنسق عاملياً إىل جانب عناصـر         ٣- ٢- ٣- ٣م 
وميكن أيضاً تقدمي معلومات    ). خطورةرسوم ختطيطية، وكلمات تنبيه، وبيانات      ( طبقاً للنظام املنسق عاملياً      طورةلتبليغ اخل 

 ٢- ١انظـر الفـصل     (أو السلطة املختـصة     /املورد و /ن االستخدام، وفقاً لتقدير الصانع    إضافية، من قبيل توجيهات بشأ    
وقـد يلزم لبعض املواد الكيميائية احملددة إسعاف أويل تكميلي أو تـدابري عـالج          ). ٣- ٦- ٤- ١، الفقرة   ٤- ١  والفصل

ذه احلاالت استـشارة مراكـز      وينبغي أن يلتمس يف مثل ه     . أو مواد تنظيف حمددة   ) مضـادات مسوم ( ترياق   تكميلية أو 
  .  العامني أو االختصاصيني وأن تدرج يف بطاقات الوسم الطبينيأو املمارسني/مكافحة السموم و
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  التدابري التحذيرية العامة  ٣- ٣- ٣م 
ينبغي أن تعتمد تدابري حتذيرية عامة جلميع املواد واملخاليط املصنفة كمواد خطرة على الصحة البشرية أو                  ١-٣-٣-٣م 
وينبغي هلذا الغرض مراعاة االحتياجات من املعلومات، واملصادر املتاحة هلذه املعلومات بالنسبة لثالث جمموعات مـن                . بيئةال

  . اجلمهور العام، واملستخدم التجاري، والعامل يف الصناعة: املستخدمني أو الفاعلني املعنيني
ذيرية على بطاقة الوسم، واملبادئ التوجيهية اخلاصـة بـشأن      ويشكل االلتزام املفترض مبعلومات البيانات التح       ٢-٣-٣-٣م 

  .  الوسم وتدابري الصحة املهنية والسالمةاشتراطاتالسالمة، وصحيفة بيانات السالمة لكل منَتج قبل استخدامه، جزءاً من 
 خلص مـن النفايـات  التويلزم أيضاً لتنفيذ التدابري التحذيرية املتعلقة بالوقاية، واالستجابة، والتخزين، و        ٣-٣-٣-٣م 

بشكل صحيح، توفري معلومات عن تركيب املنتجات املعنية، حبيث ميكن أخذ املعلومات املبينة على الوعاء وبطاقـة الوسـم                   
  .وصحيفة بيانات السالمة يف احلسبان عند طلب استشارة من املختصني فيما بعد

كتب على بطاقة الوسم وفقاً للنظام املنسق عاملياً مالئمة يف          وتعترب البيانات التحذيرية العامة التالية واليت ت        ٤-٣-٣-٣م 
  :األحوال املبينة أدناه

P101      اجعل وعاء  : إذا كانت هناك ضرورة الستشارة طبية
  .املنتج أو بطاقة الوسم يف متناول اليد

P102 داً عن متناول األطفالحيفظ بعي.   

بطاقة وسم النظـام املنـسق        اجلمهور العام
 عاملياً، معلومات على بطاقـة    

  الوسم
P103  قبل االستخدامالوسم تقرأ بطاقة.  

بطاقة وسم النظـام املنـسق        العامل يف الصناعة
 على  تكميليةعاملياً، معلومات   

، صحيفة بيانات    الوسم بطاقة
 السالمة، تعليمات مكان العمل

  ال شيء مما هو مبني أعاله  

   مصفوفة البيانات التحذيرية هيكل  ٤- ٣- ٣م 
. توضح اجلداول اليت تتكون منها املصفوفة اجلزء األساسي من البيانات التحذيرية بالبنط األسود الغامق               ١-٤-٣-٣م 

غري أنه ليس من الضروري اإلصرار علـى        . وهذا هو النص الذي ينبغي أن يظهر على بطاقة الوسم، ما مل حيدد خالف ذلك              
وتترك حرية اخلروج عن بيانات الوسم املوصى هبـا لتقـدير الـسلطات          . جمموعات متطابقة من الكلمات يف مجيع احلاالت      

  . يةتحذيرويف مجيع احلاالت فإن الصياغة الواضحة أساسية إلبالغ املعلومات بشأن اإلجراءات ال. املختصة
رة هو أن يكون مذك   "  حيدد -"أو  "  يف حالة  -"والقصد من النص الوارد حبروف مائلة الذي يبدأ بعبارة            ٢-٤-٣-٣م 

  . أن يظهر على بطاقة الوسموال يقصدتفسريية لتطبيق البيانات التحذيرية 
 االختيار مـن بـني      يتعنييف نص البيان التحذيري فإهنا تشري إىل أنه         [/] وعندما ترد عالمة اخلط املائل        ٣-٤-٣-٣م 

 بأنسب عبارة   تطلبسلطات املختصة أن    ويف هذه احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو لل          . ها بين العبارات اليت تفصل  
أن تقرأ  " السطوح الساخنة /اللهب املكشوف /الشرر/حيفظ بعيداً عن احلرارة   "وعلى سبيل املثال، ميكن للعبارة      ). عبارات(
  ". حيفظ بعيداً عن احلرارة"

 الشروط املنطبقة غري    مجيع يف نص البيان التحذيري فإهنا تشري إىل أن       [...] وعندما تظهر النقاط الثالث       ٤-٤-٣-٣م 
 الشروط األخرى الـيت جيـب        تطلب ويف هذه احلاالت ميكن للصانع أو املورد أن خيتار، أو للسلطات املختصة أن            . مدرجة
 إىل أن األمر    "..."يشري استخدام    "/.../ إضاءة/هتوية/ تستخدم معدات كهربائية  "وعلى سبيل املثال، فإنه يف بيان       . حتديدها

  .معدات أخرىقد يقتضي حتديد 
ن العبـارات   على سبيل املثال فـإ    ويف أغلبية احلاالت، تكون البيانات التحذيرية املوصى هبا مستقلة، و           ٥-٤-٣-٣م 

 صحية معينة وأن املنتجات اليت تصنف يف هاتني الرتبتني معاً يف آن             طورةاملخصصة خلطر االنفجار ال تغري العبارات املتصلة خب       
  . ت حتذيرية مناسبة لكلتيهماواحد ينبغي أن حتمل بيانا
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، ينبغي عموماً اختيار جمموعة      الصحية أوجه اخلطورة عدد من   من حيث   وحيثما تصنف مادة أو خملوط        ٦-٤-٣-٣م 
ب وفيما يتعلق بالعبارات الـيت تتـصل        . وينطبق ذلك بصورة رئيسية على التدابري الوقائية      . البيانات التحذيرية األشد صرامة   

وعلى سبيل املثال، إذا كانت مادة كيميائية ما مسرطنة وحادة السمية، فـإن             . كون اإلجراء السريع حامساً   ، قد ي  "االستجابة"
كما أن الرعاية الطبيـة  . تدابري اإلسعاف األويل للسمية احلادة تكون هلا األسبقية على التدابري املطلوبة للتأثريات الطويلة األمد         

  .رياً يف حاالت التعرض العارض، حىت إذا مل يكن مصحوباً بأعراض تسمم فوريةللتأثريات الصحية املتأخرة قد يكون ضرو
 من املفيد إدراج رسوم ختطيطية حتذيرية وبيانـات         فإنوحلماية الناس الذين تتباين قدراهتم على القراءة،          ٧-٤-٣-٣م 

نه جتدر اإلشـارة إىل أن التـأثري         أ غري)). أ (١-٤-٤-١انظر  (حتذيرية يف آن واحد هبدف نقل املعلومات بأكثر من وسيلة           
. الوقائي للرسوم التخطيطية حمدود، وال تغطي األمثلة اليت يتضمنها هذا املرفق مجيع اجلوانب التحذيرية اليت ينبغي معاجلتـها                 

  .  ميكن إساءة فهمها، وهي ليست بديالً للتدريب فإنهوبينما قد تكون الرسوم التخطيطية مفيدة
  اخلطورةفئة /رتبة اخلطورة حسبات التحذيرية مصنفة مصفوفة البيان  ٥-٣-٣م 
يف النظام املنسق    خطورة وكل فئة    خطورةرد يف هذه املصفوفة البيانات التحذيرية املوصى هبا لكل رتبة           ت  ١-٥-٣-٣م 

 البيـان  ويف كل حالة يتـضمن . باستثناء البيانات التحذيرية العامة) ١-٢-٢-٣ مانظر (عاملياً حسب نوع البيان التحذيري    
  .ةر الذي يعلوه مباشرطالتحذيري الرمز املنطبق يف الس
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 املتفجرات
  )١- ٢الفصل (

  الرمز   
 قنبلة منفجرة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة

 مستقرمتفجر غري   H200 خطر مستقرمتفجر غري 

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P201  
صول علـى تعليمـات خاصـة قبـل          احل يلزم

  .االستخدام
P202  

ممنوع املناولة إال بعـد قـراءة وفهـم مجيـع           
 .احتياطات األمان

P280 
   وقاء للوجه يرتدى

املورد أو السلطة املختـصة نـوع       /حيدد الصانع 
  .املعدات

P372 
 .احذر خطر االنفجار يف حالة احلريق

P373 
 تكافح احلريق إذا وصلت النـار إىل        ال

  .اتاملتفجر
P380 

  .ختلى املنطقة

P401 
 ...خيزن يف 

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  املتفجرات
  )١- ٢الفصل (

  الرمز   
 ةقنبلة منفجر

 بيان األخطار كلمة التنبيه فئة اخلطر
 متفجر؛ خطر انفجار شامل   H201 خطر  ١- ١ الشعبة

 متفجر؛ خطر انتثار شديد   H202 خطر ٢- ١الشعبة 
  متفجر؛ خطر احلريق أو العصف أو االنتثار  H203 خطر ٣- ١الشعبة 

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين  االستجابة الوقاية

P210 
فظ بعيـداً عـن مـصادر اإلشـعال مـن قبيـل             حي

  السطوح/اللهب املكشوف/الشرر/احلرارة
 . ممنوع التدخني-. الساخنة

 )مـصادر (املورد أو السلطة املختصة مـصدر       /حيدد الصانع 
 .اإلشعال املنطبقة

P230 
 ...حيفظ مرطباً باستخدام

  .املواد املناسبة أو السلطة املختصة/املورد/حيدد الصانع... 
 كان اجلفاف يزيد خطر االنفجار، إال إذا لزم ذلـك           إذا  -

  )نتروسليلوز: مثال(لعمليات التصنيع أو التشغيل
P240 
 .ُيربط الوعاء ومعدات االستقبال/ُيؤّرض

  .  إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية-
P250 

  .االحتكاك/.../الصدم/للطحن ال يعرض
 .ملختصة املناولة الشاقة املنطبقةاملورِّد أو السلطة ا/حيدد الصانع... 

P280 
  .يلبس وقاء للوجه

 .املورِّد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P380 
 .يلزم إخالء املنطقة: يف حالة احلريق

P372 
  .خطر االنفجار يف حالة احلريق

P373 يكافح احلريـق إذا وصـلت النـار إىل          ال 
  .املتفجرات

P401  
 ...خيزن يف 

/ الوطنيـة /اإلقليميـة /وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P501  
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  املتفجرات
  )١- ٢الفصل (

  الرمز   
 قنبلة منفجرة

 ةطوربيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  خطر احلريق أو االنتثار   H204  حتذير ٤- ١الشعبة 

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
حيفظ بعيداً عن مـصادر اإلشـعال مـن قبيـل           

  السطوح/اللهب املكشوف/الشرر/احلرارة
 . ممنوع التدخني-. الساخنة

املورد أو السلطة املختصة مـصدر      /حيدد الصانع 
 .اإلشعال املنطبقة) درمصا(

P240 
 .ُيربط الوعاء ومعدات االستقبال/ُيؤّرض

  .  إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية-
P250 

  .االحتكاك/.../الصدم/للطحن ال يعرض
املورد أو السلطة املختصة املناولـة      /حيدد الصانع 

 .الشاقة املنطبقة

P280 
  .يلبس وقاء للوجه

 .سلطة املختصة نوع املعداتال/املورد/حيدد الصانع

P370 + P380 
  .يلزم إخالء املنطقة: يف حالة احلريق

P372 
  . خطر االنفجار يف حالة احلريق

ذخائر  1.4Sإال إذا كانت املتفجرات       - 
   .ومكونات منها

P373 
 تكافح احلريـق إذا وصـلت النـار إىل          ال

 .املتفجرات

P374 
يلزم مكافحة احلريق مع اختاذ االحتياطات      

  . املناسبة من مسافة معقولة
ذخائر  1.4S إال إذا كانت متفجـرات      - 

  .ومكونات منها

P401  
 ...خيزن يف 

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).ديدهاجيب حت(الدولية 
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  املتفجرات
  )١- ٢الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 احتمال االنفجار الشامل يف احلريق  H205 خطر ٥- ١الشعبة 

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين  االستجابة الوقاية

P210 
حيفظ بعيـداً عـن مـصادر اإلشـعال مـن قبيـل             

  السطوح/اللهب املكشوف/الشرر/احلرارة
 . ممنوع التدخني-. الساخنة

 )مـصادر (املورد أو السلطة املختصة مـصدر       /حيدد الصانع 
  .اإلشعال املنطبقة

P230 
 ...حيفظ مرطباً باستخدام

  .املواد املناسبة أو السلطة املختصة/املورد/حيدد الصانع... 
إذا كان اجلفاف يزيد خطر االنفجار، إال إذا لزم ذلـك             -

  )نتروسليلوز: مثال(مليات التصنيع أو التشغيللع
P240 
 .ُيربط الوعاء ومعدات االستقبال/ُيؤّرض

  .  إذا كان املتفجر حساساً للكهرباء االستاتية-
P250 

  .االحتكاك/.../الصدم/للطحن ال يعرض
 .املورِّد أو السلطة املختصة املناولة الشاقة املنطبقة/حيدد الصانع... 

P280 
  .لوجهيلبس وقاء ل
 .املورِّد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P380 
 .يلزم إخالء املنطقة: يف حالة احلريق

P372 
  .خطر االنفجار يف حالة احلريق

P373 
 يكافح احلريـق إذا وصـلت النـار إىل          ال

  .املتفجرات

P401  
 ...خيزن يف 

/ الوطنيـة /اإلقليميـة /وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(لية الدو

P501  
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  )  كيميائياًاملستقرةمبا يف ذلك الغازات غري ) (القابلة لالشتعال(الغازات اللهوبة 
  )٢- ٢الفصل (
  ) الغازات اللهوبة(

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه خلطورةفئة ا
 غاز هلوب بدرجة فائقة  H220 خطر ١

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210  
حيفظ بعيداً عـن مـصادر اإلشـعال مـن قبيـل            

  السطوح/اللهب املكشوف/الشرر/احلرارة
  . ممنوع التدخني-. الساخنة

ملختـصة مـصدر    املورد أو السلطة ا   /حيدد الصانع 
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P377 
  :احلريق بسبب الغاز املتسرب

ال تكافح، ما مل يوقف التسرب بـشكل        
  .مأمون
P381 

تستبعد مجيع مصادر اإلشعال إذا كـان       
 .ذلك مأموناً

P403 
 .خيزن يف مكان جيد التهوية
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  ) املستقرة كيميائياًغري مبا يف ذلك الغازات ) (القابلة لالشتعال(الغازات اللهوبة 
  )٢- ٢الفصل (
  )الغازات اللهوبة(

  الرمز   
 بدون رمز

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  غاز هلوب  H221 حتذير ٢

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210  
حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشعال من قبيـل        

  السطوح/فاللهب املكشو/الشرر/احلرارة
  . ممنوع التدخني-. الساخنة

املورد أو الـسلطة املختـصة     /حيدد الصانع 
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(مصدر 

P377 
  :احلريق بسبب الغاز املتسرب

ال تكافح، مـا مل يوقـف التـسرب بـشكل         
  .مأمون
P381 

تستبعـد مجيـع مصـادر اإلشعال إذا كـان       
 .ذلك مأموناً

P403 
 .تهويةخيزن يف مكان جيد ال
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  ) غري املستقرة كيميائياًمبا يف ذلك الغازات ) (القابلة لالشتعال(الغازات اللهوبة 
  )٢- ٢الفصل (

  )غري املستقرة كيميائياًالغازات (
  الرمز   

 بدون رمز إضايف

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  ألف
 باء

   إضافيةبدون كلمة تنبيه
 بدون كلمة تنبيه إضافية

H230  قد يتفاعل تفاعال متفجرا حىت يف غياب اهلواء 

H231   قد يتفاعل تفاعال متفجرا حىت يف غياب اهلواء عند ضغط 

  أو حرارة مرتفعة/و  

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P202  
 املناولة إال بعد قراءة وفهم مجيـع        ممنوع

 .األماناحتياطات 

   

لالطالع على البيانات التحذيرية األخرى املخصصة استناداً إىل القابلية . ني هذا اجلدول سوى البيان التحذيري املخصص بالنظر إىل عدم استقرار الغاز كيميائياًال يب  :مالحظة
   .لالشتعال، انظر اجلداول اخلاصة بكل من الغازات اللهوبة
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  األيروسوالت
  )٣- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل لمة التنبيهك فئة اخلطورة
  أيروسول هلوب بدرجة فائقة  H222 خطر ١
    H229   قد ينفجر إذا سخِّن: وعاء منضغط  
  أيروسول هلوب  H223 حتذير  ٢
   H229   قد ينفجر إذا سخِّن: وعاء منضغط 

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
ادر اإلشعال مـن قبيـل      حيفظ بعيداً عن مص   

  السطوح/اللهب املكشوف/الشرر/احلرارة
  . ممنوع التدخني-. الساخنة

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع 
  .اإلشعال املنطبقة) مصادر(مصدر 
P211 

ال يرش على هلب مكـشوف أو مـصدر         
  .إشعال آخر

P251 

 .ال خيرق أو حيرق، حىت بعد استخدامه

 P410 + P412 
شـعة الـشمس، وال يعـرضحيمى مـن أ   

50لدرجات حرارة تتجاوز 
122/س°

 . ف°
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  األيروسوالت
  )٣- ٢الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد ينفجر إذا سخِّن: وعاء منضغط   H229 حتذير ٣

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 عن مصادر اإلشعال مـن قبيـل        حيفظ بعيداً 

  السطوح/اللهب املكشوف/الشرر/احلرارة
  . ممنوع التدخني-. الساخنة

املورد أو السلطة املختصة مـصدر     /حيدد الصانع 
  .اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P251  
 .ال خيرق أو حيرق حىت بعد استخدامه

 P410 + P412 
حيمى مـن أشـعة الـشمس، وال يعـرض

 . ف°١٢٢/س°٥٠ز لدرجات حرارة تتجاو
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  الغازات املـؤكسدة
  )٤- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يسبب حريقاً أو يؤججه، عامل ُمؤكِسد  H270 خطر ١

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P220 
املـواد  /.../خيزن بعيداً عن املالبس   /حيفظ

 .القابلة لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 

  . املواد األخرى غري املتوافقة
P244 

تأكد من عدم وجود شحم أو زيت علـى         
 .الصمامات والتجهيزات

P370 + P376 
 يوقف التسرب إذا كان فعل      :يف حالة احلريق  
 .ذلك مأموناً

P403 
  .خيزن يف مكان جيد التهوية
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  ازات حتت الضغطالغ
  )٥- ٢الفصل (

  الرمز   
 اسطوانة غاز

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن  H280 حتذير غاز مضغوط
 حتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن  H280 حتذير غاز مسّيل
  ينفجر إذا سخنحتتوي غازاً حتت ضغط؛ قد   H280 حتذير غاز مذاب

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

  P410 + P403 
وخيزن يف مكان   . ُيحمى من أشعة الشمس   

  .جيد التهوية
جيوز إغفاله يف حالة الغازات املعبأة يف          - 

اسطوانات غاز قابلة للنقل وفقـا لتوجيـه        
لتوصيات األمم املتحدة بشأن     P200التعبئة  

البضائع اخلطرة، الالئحـة التنظيميـة      نقل  
النموذجية، ما مل تكن تلك الغازات معرضة       

، أو ما مل تنص     )البطيئة(لالحنالل أو البلمرة    
 .السلطة املختصة على خالف ذلك
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  الغازات حتت الضغط
  )٥- ٢الفصل (

  الرمز   
 اسطوانة غاز

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 )كريوجينية(حيتوي غازاً مربداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات قّرية   H281 حتذير دغاز مسّيل مّرب

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P282 
وقـاء  /تلبس قفـازات عازلـة بـاردة      

 .وقاء للعينني/للوجه

P336 
حتـك    ال .ُتصهر األجزاء املتجمدة مباء فـاتر     

 .املنطقة املتأثرة

P315 
  .رعاية طبية فوراً/طلب استشارةا

P403  
 .خيزن يف مكان جيد التهوية
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  السوائل اللهوبة
  )٦- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة   H224  خطر ١
  سائل وخبار هلوب بدرجة عالية  H225 خطر ٢
  وبسائل وخبار هل  H226 حتذير ٣

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210 

اللـهب  /الـشرر /حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشعال من قبيل احلرارة       
 . ممنوع التدخني-. الساخنة السطوح/املكشوف
  .اإلشعال املنطبقة) مصادر(املورد أو السلطة املختصة مصدر /حيدد الصانع

P233 
  .القحمكم اإلغحيفظ الوعاء 

P240 
 .يربط الوعاء ومعدات االستقبال/يؤرض

  .  إذا كان املطلوب إعادة حتميل مادة حساسة للكهرباء االستاتية-
  .  إذا كان املنتج يتطاير حبيث يولّد جواً خطراً-

P241 
 .ضد االنفجار/.../إضاءة/هتوية/تستخدم معدات كهربائية

  .دات األخرىاملورد أو السلطة املختصة املع/حيدد الصانع... 
P242 

  .ال تستخدم أدوات تولّد الشرر
P243 

 .تتخذ إجراءات حتذيرية ضد التفريغ اإللكتروستايت
P280 

  .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P303 + P361 + P353 
أو  (يف حالة السقوط علـى اجللـد      

. لع مجيع املالبس امللوثة فـوراً     خت): الشعر
 .الدش/يشطف اجللد باملاء

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

 املورد أو السلطة املختصة   /حيدد الصانع ... 
  .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

P403 + P235  
حيفظ . خيزن يف مكان جيد التهوية    

 .بارداً

P501  
 ...الوعاء يف /من احملتوياتختلص 

/ اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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  السوائل اللهوبة
  )٦- ٢الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

  طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
   سائل قابل لالحتراق  H227 حتذير ٤

  البيانات التحذيرية
 التخلص لتخزينا االستجابة الوقاية

P210 
 .حيفظ بعيداً عن اللهب والسـطوح الساخنة

  . ممنوع التدخني– 
P280 

وقـاء  /وقاء للعيـنني  /تلبس قفازات للحماية  
 .للوجه

املورد أو السلطة املختصة نـوع      /حيدد الصانع 
 .املعدات

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

ة املختـصة   املورد أو الـسلط   /حيدد الصانع ... 
  .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

P403 + P235 
 . حيفظ بارداً. خيزن يف مكان جيد التهوية

P501 
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
الدولية /الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  

 ).جيب حتديدها(
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  املواد الصلبة القابلة لالشتعال
  )٧- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  مادة صلبة هلوبة  H228 خطر ١
  مادة صلبة هلوبة  H228 حتذير ٢

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 /حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشـعال مـن قبيـل احلـرارة           

 ممنـوع   - السطوح الـساخنة  /اللهـب املكشوف /الشرر
  .التدخني

اإلشـعال  ) مصادر(املورد أو السلطة املختصة مصدر      /حيدد الصانع 
 .املنطبقة

P240 
  .يربط الوعاء ومعدات االستقبال/يؤرض

 .إذا كان املطلوب إعادة حتميل مادة حساسة للكهرباء االستاتية  -
P241 

 .ضد االنفجار/.../إضاءة/هتوية/ تستخدم معدات كهربائية
  .املورد أو السلطة املختصة املعدات األخرى/انعحيدد الص... 

  .    إذا كان ميكن أن تتولد سحب غبار- 
P280 

  .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/ حيدد الصانع

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

 الـسلطة املختـصة   املورد أو / حيدد الصانع  ...
  .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
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  املواد واملخاليط الذاتية التفاعل
  )٨- ٢الفصل (

  الرمز   
 قنبلة منفجرة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  التسخني قد يسبب انفجاراً  H240 خطر النوع ألف

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين ستجابةاال الوقاية

P210 
حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشعال مـن قبيـل         

الـسطوح  /اللهـب املكشوف /الشرر/ احلرارة
  . ممنوع التدخني- الساخنة 

املورد أو السلطة املختـصة مـصدر       /حيدد الصانع 
 .اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P220 
املواد القابلـة   /.../خيزن بعيداً عن املالبس   /حيفظ

 .لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املـواد      /حيدد الصانع ... 

  .األخرى غري املتوافقة
P234 

  .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
P280 

  .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية
املورد أو الـسلطة املختـصة نـوع        /حيدد الصانع 

 .املعدات

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    / حيدد الصانع  ...
  .الوسائط املناسبة

  .    إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر-
P370 + P380 + P375 

  :يف حالة احلريق
ـُخلى املنطقة  ويكافح احلريق من بعـد     . ت

 .بسبب احتمال حدوث انفجار

P403 + P235  
 .حيفظ بارداً. خيزن يف مكان جيد التهوية

P411  
  رجات حرارة ال تتجاوزخيزن يف د

  .ف°/...س °...
املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 

  .درجة احلرارة
P420 

 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  التفاعلاملواد واملخاليط الذاتية 
  )٨- ٢الفصل (

  الرمز   
 قنبلة منفجرة وهلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  التسخني قد يسبب حريقاً أو انفجاراً  H241 خطر النوع باء

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة  الوقاية
P210 

/ حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشعال من قبيـل احلـرارة         
 ممنوع  - السطوح الساخنة   /اللهـب املكشوف /الشرر
  .التدخني

) مـصادر (املورد أو السلطة املختصة مصدر      /حيدد الصانع 
 .اإلشعال املنطبقة

P220 
 .املواد القابلة لالحتراق/.../خيزن بعيداً عن املالبس/حيفظ
املورد أو السلطة املختصة املواد األخـرى       /حيدد الصانع ... 

  .غري املتوافقة
P234 
  .فظ إال يف الوعاء األصليال حي

P280 
 .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو الـسلطة املختـصة      / حيدد الصانع  ... 
  .الوسائط املناسبة

  .ء يزيد اخلطر    إذا كان وجود املا-
P370 + P380 + P375 

  :يف حالة احلريق
ـُخلى املنطقة  وتكافح النار من بعد بسبب     . ت

 .احتمال حدوث انفجار

P403 + P235  
 .حيفظ بارداً. خيزن يف مكان جيد التهوية

P411  
  خيزن يف درجات حرارة ال تتجاوز

  .ف°/...س °...
املورد أو السلطة املختصة درجة     /حيدد الصانع ... 

  .احلرارة
P420  

 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليميـة /وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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355 

  املواد واملخاليط الذاتية التفاعل
  )٨- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  التسخني قد يسبب حريقاً  H242  خطر جيمالنوع 

 التسخني قد يسبب حريقاً  H242 خطر النوع دال
 التسخني قد يسبب حريقاً  H242 حتذير النوع هاء
 التسخني قد يسبب حريقاً  H242 حتذير النوع واو

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P210  

/ شعال مـن قبيـل احلـرارة      حيفظ بعيداً عن مصادر اإل    
 ممنـوع   - السطوح الساخنة   /اللهـب املكشوف /الشرر
 .التدخني

) مـصادر (املورد أو السلطة املختـصة مـصدر        /حيدد الصانع 
  .اإلشعال املنطبقة

P220  
 .املواد القابلة لالحتراق/.../خيزن بعيداً عن املالبس/حيفظ
خرى غري  املورد أو السلطة املختصة املواد األ     /حيدد الصانع ... 

  .املتوافقة
P234  

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
P280  

 .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة    / حيدد الصانع  ...
  .اسبةالوسائط املن

  .    إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر-
 

P403 + P235  
 .حيفظ بارداً. خيزن يف مكان جيد التهوية

P411  
  خيزن يف درجات حرارة ال تتجاوز

  .ف°/...س °...
املـورد أو الـسلطة     /حيدد الـصانع  ... 

  .املختصة درجة احلرارة
P420  

 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليميـة /وفقاً للوائح احملليـة   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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356 

  السوائل التلقائية االشتعال
  )٩- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  يشتعل فور التعرض للهواء  H250 خطر ١

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص زينالتخ االستجابة الوقاية

P210 
حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشـعال مـن قبيـل       

الـسطوح  /اللهـب املكشوف /الشرر/ احلرارة
 . ممنوع التدخني- الساخنة 

املورد أو السلطة املختـصة مـصدر       /حيدد الصانع 
  . اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P222 
 .ال يسمح بالتعريض للهواء

P280 
 .ء للوجهوقا/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية

املورد أو السلطة املختصة نـوع      /حيدد الصانع 
 . املعدات

P302 + P334 
يغمـر يف مـاء     : يف حالة السقوط على اجللد    

 .يلف برباط مبلل/بارد

P370 + 378 
  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .الوسائط املناسبة

  .ء يزيد اخلطرإذا كان وجود املا  -
 

P422  
  ...حتتُتخزَّن احملتويات 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 . السائل املناسب أو الغاز اخلامل
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  املواد الصلبة التلقائية االشتعال
  )١٠- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 اءيشتعل فور التعرض للهو  H250 خطر ١

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة  الوقاية

P210 
حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشعال من قبيـل        

ــرارة ــشرر/ احلـ ـــب /الـ اللهـ
 ممنـوع   - السطوح الـساخنة    /املكشوف
 .التدخني

املورد أو السلطة املختصة مـصدر     /حيدد الصانع 
  . اإلشعال املنطبقة) مصادر(

P222 
  .هواءال يسمح بالتعريض لل

P280 
وقـاء  /وقاء للعيـنني  /تلبس قفازات للحماية  

 .للوجه
املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 

 .املعدات

P335 + P334 
تزال اجلسيمات العالقة باجللد ويغمر يف مـاء        

  .يلف برباط مبلل/بارد
P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

لـسلطة املختـصة    املورد أو ا  /حيدد الصانع ... 
  .الوسائط املناسبة

  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
 

P422 
  ...حتتُتخزَّن احملتويات 

املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 
 . السائل املناسب أو الغاز اخلامل
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  املواد واملخاليط الذاتية التسخني
  )١١- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل يهكلمة التنب فئة اخلطورة
 ذايت التسخني؛ قد يلتقط النار   H251  خطر ١
 ذايت التسخني يف الكميات الكبرية، قد يلتقط النار  H252 حتذير ٢

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P410 + P235 
  .حيمى من أشعة الشمس. حيفظ بارداً

P280 
 .وقاء للوجه/عيننيوقاء لل/تلبس قفازات للحماية

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

 P407 
 .الطبايل/يراعى ترك فاصل هوائي بني الرصات

P413 
  ُتخزَّن الكميات السائبة اليت 

باوند يف درجات حـرارة      /...كغم... تجاوز  ت
 .ف°/...س°...تتجاوز   ال

املورد أو السلطة املختـصة     /حيـدد الصانع ... 
  .لكمية ودرجة احلرارةا

P420 
 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى
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359 

  املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة 
  )١٢- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة قد تشتعل تلقائياً  H260 خطر ١
 تطلق بالتالمس مع املاء، غازات هلوبة  H261 رخط ٢

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P223  
 .  التالمس مع املاءجتنب

P231+ P232  
 .مى من الرطوبة وحت غاز خاملحتتتلزم املناولة 

P280  
وقـاء  /وقـاء للعيـنني   /تلبس قفازات للحماية  

 .للوجه
السلطة املختصة نـوع    املورد أو   /حيدد الصانع 

 .املعدات

P335 + P334 
يغمر يف مـاء    . تزال اجلسيمات العالقة باجللد   

 .يلف برباط مبلل/بارد

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .الوسائط املناسبة

  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر   -
 

P402 + P404  
 .خيزن يف وعاء مغلق. خيزن يف مكان جاف

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليميــة/وفقــاً للــوائح احملليــة... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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360 

  املواد واملخاليط اليت تطلق بالتالمس مع املاء غازات هلوبة 
  )١٢- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب

 طورةيان اخلب كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 تطلق بالتالمس مع املاء، غازات هلوبة  H261 حتذير ٣

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P231 + P232  
مـى مـن    حتو  غاز خامـل   حتتتلزم املناولة   

 .الرطوبة

P280  
وقـاء  /وقاء للعيـنني  /تلبس قفازات للحماية  

 .للوجه
املختصة نوع  املورد أو السلطة    /حيدد الصانع 

 .املعدات

P370 + P378 
  .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

P402 + P404  
 .خيزن يف وعاء مغلق. خيزن يف مكان جاف

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/ للوائح احمللية  وفقاً... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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361 

  السوائل املؤكسدة
  )١٣- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يسبب حريقا أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي  H271 خطر ١

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210  
 .حيفظ بعيداً عن احلرارة

P220 
خيزن بعيداً عن املالبس واملـواد األخـرى القابلـة          /حيفظ

 .لالحتراق

P221 
تتخذ أي احتياطات لتجنب اخللـط مـع املـواد القابلـة            

 /...لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد األخرى غري       /حيدد الصانع ... 

  .املتوافقة
P280 

 .وقاء للوجه/وقاء للعينني/لحمايةتلبس قفازات ل
  .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P283  
 .معطلة لالحتراق/للهب/تلبس مالبس مقاومة للنار

P306 + P360 
تشطف املالبـس   : يف حالة السقوط على املالبس    

 . املالبسخلعامللوثة فوراً واجللد بوفرة من املاء، قبل 

P371 + P380 + P 375  
ُتخلـى  : يف حالة احلريق الكبري والكميات الـضخمة      

يكافح احلريق من بعد بسبب احتمال حدوث       . املنطقة
  .انفجار

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة الوسـائط      /حيدد الصانع ... 
  .املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

 P501  
 ...الوعاء يف /توياتختلص من احمل

/ اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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362 

  السوائل املؤكسدة
  )١٣- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد  H272  خطر ٢
 امل مؤكسدقد يؤجج احلريق؛ ع  H272 حتذير ٣

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 .حيفظ بعيداً عن احلرارة

P220 
املـواد القابلـة    /.../خيزن بعيداً عـن املالبـس       /حيفظ

  .لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد األخـرى       /حيدد الصانع ... 

 .غري املتوافقة

P221 
اخللط مع املواد القابلـة     تتخذ أي احتياطات لتجنب     

 /...لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املواد األخـرى       /حيدد الصانع ... 

  .غري املتوافقة
P280 

 .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو الـسلطة املختـصة      / حيدد الصانع  ...
  .الوسائط املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

 P501 
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

 اإلقليميـة /وفقاً للـوائح احملليـة    ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية/
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363 

  املواد الصلبة املؤكسدة
  )١٤- ٢الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي  H271 خطر ١

 

 البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 .حيفظ بعيداً عن احلرارة

P220 
حيفظ بعيداً عن املالبس واملـواد األخـرى القابلـة          

 .لالحتراق

P221 
احتياطات لتجنب اخللط مع املواد القابلـة       تتخذ أي   
 /...لالحتراق

املورد أو السلطة املختصة املواد األخـرى       /حيدد الصانع ... 
  .غري املتوافقة

P280 
  .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية

  .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع
P283 

 .معطلة لالحتراق/للهب/تلبس مالبس مقاومة للنار

P306 + P360 
تشطف املالبـس   : يف حالة السقوط على املالبس    

 . املالبسخلعامللوثة واجللد فوراً بوفرة من املاء، قبل 

P371 + P380 + P375 
ختلـى   :يف حالة احلريق الكبري والكميات الـضخمة      

يكافح احلريق من بعد بسبب احتمال حدوث       . املنطقة
  .انفجار

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : الة احلريقيف ح
املورد أو السلطة املختصة الوسـائط      / حيدد الصانع  ...

  . املناسبة
  .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -
 

 P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليميـة /وفقاً للـوائح احملليـة    ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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364 

  املواد الصلبة املؤكسدة
  )١٤-٢الفصل (

  الرمز   
 هلب فوق دائرة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد  H272 خطر ٢
 قد يؤجج احلريق؛ عامل مؤكسد  H272 حتذير ٣

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
 .حيفظ بعيداً عن احلرارة

P220 
املـواد القابلـة    /.../ن بعيداً عـن املالبـس     خيز/حيفظ

 .لالحتراق
املورد أو السلطة املختصة املـواد غـري        /حيدد الصانع ... 

  . املتوافقة
P221 

تتخذ أي احتياطات لتجنب اخللط مع املواد القابلة        
 /...لالحتراق

املورد أو السلطة املختصة املواد األخرى      /حيدد الصانع ... 
  .غري املتوافقة

P280 
 .وقاء للوجه/وقاء للعينني/س قفازات للحمايةتلب

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

P370 + P378 
 .لإلطفاء... يستخدم : يف حالة احلريق

املورد أو السلطة املختصة الوسائط     /حيدد الصانع ... 
  .املناسبة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر  -

 P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليميـة /وفقاً للوائح احملليـة   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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  العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
  )١٥- ٢الفصل (

 
 

  الرمز 
 قنبلة منفجرة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  التسخني قد يسبب انفجاراً   H240 خطر النوع ألف

 

  التحذيريةالبيانات 
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
/ حيفظ بعيداً عن مصادر اإلشـعال مـن قبيـل احلـرارة           

 ممنـوع   -السطوح الـساخنة    /اللهـب املكشوف /الشرر
 .التدخني

) مـصادر (املورد أو السلطة املختـصة مـصدر       /حيدد الصانع 
  .اإلشعال املنطبقة

P220 
 .واد القابلة لالحتراقامل/.../خيزن بعيداً عن املالبس/حيفظ
  .املورد أو السلطة املختصة املواد غري املتوافقة/حيدد الصانع... 

P234 
  .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي

P280 
 .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

 P411 + P235  
  ُيخزن يف درجات حرارة 

 .حيفظ بارداً. ف°/...س°... ال تتجاوز 
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 

  .درجة احلرارة

P410  
 .حيمى من أشعة الشمس

P420  
 .ُيخزن بعيداً عن املواد األخرى

 

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليميـة /وفقاً للـوائح احملليـة    ... 
 .)جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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  العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
  )١٥- ٢الفصل (

 
 

  الرمز 
 قنبلة منفجرة وهلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 التسخني قد يسبب حريقاً أو انفجاراً   H241 خطر النوع باء

  

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P210 
/  عن مصادر اإلشـعال مـن قبيـل احلـرارة          حيفظ بعيداً 

 ممنـوع   -السطوح الـساخنة    /اللهـب املكشوف /الشرر
 .التدخني

) مـصادر (املورد أو السلطة املختصة مـصدر       /حيدد الصانع 
  .اإلشعال املنطبقة

P220 
 .املواد القابلة لالحتراق/.../خيزن بعيداً عن املالبس/حيفظ
ـ    /حيدد الصانع ...  صة املـواد غـري     املورد أو السلطة املخت

  .املتوافقة
P234 

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
P280 

  .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية
 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

 P411 + P235  
  ُيخزن يف درجات حرارة 

 .حيفظ بارداً. ف°/...س°... ال تتجاوز 
و السلطة املختـصة    املورد أ /حيدد الصانع ... 

  .درجة احلرارة
P410  

 .حيمى من أشعة الشمس

P420  
 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

 

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليميـة /وفقاً للوائح احملليـة   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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  العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
  )١٥- ٢الفصل (

  رمزال   
 هلب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242  خطر النوع جيم
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 خطر النوع دال
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 حتذير النوع هاء
 قد يسبب التسخني حريقاً  H242 حتذير النوع واو

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة ةالوقاي

P210 
/ حيفظ بعيداً عن مـصادر اإلشـعال مـن قبيـل احلـرارة            

 ممنـوع   -الـسطوح الـساخنة     /اللهـب املكشوف /الشرر
 .التدخني

اإلشعال ) مصادر(املورد أو السلطة املختصة مصدر      /حيدد الصانع 
  .املنطبقة
P220 
  .تراقاملواد القابلة لالح/.../خيزن بعيداً عن املالبس/حيفظ
  .املورد أو السلطة املختصة املواد غري املتوافقة/حيدد الصانع... 

P234 
  .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي

P280 
  .وقاء للوجه/وقاء للعينني/تلبس قفازات للحماية

 .املورد أو السلطة املختصة نوع املعدات/حيدد الصانع

 P411 + P235  
  خيزن يف درجات حرارة ال تتجاوز

 .حيفظ بارداً. ف°../.س° ... 
املورد أو الـسلطة املختـصة    /حيدد الصانع ... 

  .درجة احلرارة
P410  

 .حيمى من أشعة الشمس

P420  
 .خيزن بعيداً عن املواد األخرى

 

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليميـة /وفقاً للوائح احملليـة   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية /الوطنية
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  ط األكالة للفلزاتاملواد واملخالي
  )١٦- ٢الفصل (

  الرمز   
 تأكّل

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  قد يكون أكّاالً للفلزات  H290 حتذير ١

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P234  
 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي

P390 
 .د احمليطةمتتص املادة املنسكبة ملنع تلف املوا

P406 
له بطانة  ... وعاء  /خيزن يف وعاء مقاوم للتأكّل    

 .داخلية مقاومة للتأكل
املورد أو السلطة املختصة املواد     /حيدد الصانع ... 

 .األخرى املتوافقة
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   فموي- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 رةطوبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 مميت إذا ابتلع  H300 خطر ١

 مميت إذا ابتلع  H300 خطر ٢

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264  
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270  
و الشرب أو التدخني    ممنوع تناول الطعام أ   

  .أثناء استخدام هذا املنَتج

P301 + P310 
مبركـز  االتصال فـوراً    : يف حالة االبتالع  
  /... .الطبيب/مكافحة السموم

املورد أو السلطة املختصة املصدر     /حيدد الصانع ... 
  . املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 

ارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسـعاف       إش... 
  .األويل

  .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  -
P330 

  .يشطف الفم

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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   فموي- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  مسي إذا ابتلع  H301 خطر ٣

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  . غسلها بعد املناولةأجزاء اجلسم اليت جيب

P270  
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       

  .أثناء استخدام هذا املنَتج

P301 + P310 
مبركـز  االتصال فوراً   : يف حالة االبتالع  
  /... .الطبيب/مكافحة السموم

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

 P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 

إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف      ... 
  .األويل

  .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  -
P330 

 .يشطف الفم

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية   ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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   فموي- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  ضار إذا ابتلع  H302 حتذير ٤

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
  .جيداً بعد املناولة... تغسل 

لـسلطة املختـصة    املورد أو ا  /حيدد الصانع ... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       

 .أثناء استخدام هذا املنَتج

P301 + P312 
مبركـز  االتصال فوراً   : يف حالة االبتالع  
يف حالـة   /... الطبيـب /مكافحة السموم 

  .الشعور بتوعك
املختـصة  املورد أو الـسلطة     /حيدد الصانع ... 

 . املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P330 
  .يشطف الفم

 P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

 

372 

   فموي- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

  طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  قد يضر إذا ابتلع  H303 حتذير ٥

 

 البيانات ا لتحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P312 
/... الطبيب/مبركز مكافحة السموم  االتصال فوراً   

  .يف حالة الشعور بتوعك
املورد أو السلطة املختصة املصدر     /حيدد الصانع ... 

  .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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   جلدي- ة احلادة السمي
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 مميت إذا تالمس مع اجللد  H310 خطر ١
 مميت إذا تالمس مع اجللد  H310 خطر ٢

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P262  

 أو اجللـد أو     نَتج للعني يلزم جتنب مالمسة امل   
  .املالبس
P264  
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270  
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التـدخني        

 . هذا املنتجاستخدامأثناء 

P280 
 .مالبس للحماية/تلبس قفازات

املورد أو السلطة املختصة نوع     /الصانعحيدد  
 .املعدات

P302 + P352 
  /... يغسل بوفرة من املاء: يف حالة السقوط على اجللد

املورد أو السلطة املختصة أن حتدد مادة التنظيف        /للصانع... 
حسب االقتضاء، أو هلا أن توصي مبادة بديلـة يف احلـاالت            

  . ل واضحاالستثنائية إذا كان املاء غري مناسب بشك
P310 

  /... .الطبيب/مبركز مكافحة السموماالتصال فوراً 
املورد أو السلطة املختصة املـصدر املالئـم        /حيدد الصانع ... 

 . لالستشارة الطبية الطارئة

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
  .تدابري فورية كاستخدام منظف خاصإذا كان ينصح ب  - 

P364 + P361  
قبـل إعـادة     ختلع مجيع املالبس امللوثـة فـوراً وتغـسل        

 .استخدامها

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  جلدي - السمية احلادة 
  )١-٣الفصل (

  الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  مسي إذا تالمس مع اجللد  H311 خطر ٣

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280  
 .مالبس للحماية/تلبس قفازات للحماية

تصة نوع  املورد أو السلطة املخ   /حيدد الصانع 
 .املعدات

P302 + P352 
  /... .يغسل بوفرة من املاء: يف حالة السقوط على اجللد

املورد أو السلطة املختصة أن حتدد مادة التنظيف حسب         /للصانع... 
االقتضاء، أو هلا أن توصي مبادة بديلة يف احلاالت االستثنائية إذا كان   

  . املاء غري مناسب بشكل واضح
P312 

يف حالـة   /.. الطبيـب /مبركز مكافحة السموم   االتصال فوراً 
   .الشعور بتوعك

املورد أو السلطة املختـصة املـصدر املناسـب         /حيدد الصانع ... 
 . للمشورة الطبية العاجلة

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات اإلسعاف األويل التكميلية... 
  .فورية كاستخدام منظف خاصإذا كان ينصح بتدابري   - 

P364 + P361  
 .قبل إعادة استخدامها ختلع مجيع املالبس امللوثة فوراً وتغسل

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
الدولية /الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  

 ).جيب حتديدها(
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  جلدي- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
   إذا تالمس مع اجللديسبب ضررا إذا تالمس مع اجللد  H312  حتذير ٤

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280  
 .مالبس للحماية/تلبس قفازات للحماية

ختصة نوع  املورد أو السلطة امل   /حيدد الصانع 
 .املعدات

P302 + P352 
  /... يغسل بوفرة من املاء: يف حالة السقوط على اجللد

املورد أو السلطة املختصة أن حتدد مادة التنظيف        /للصانع... 
حسب االقتضاء، أو هلا أن توصي مبادة بديلـة يف احلـاالت            

  . االستثنائية إذا كان املاء غري مناسب بشكل واضح
P312 

يف /... الطبيـب /مبركز مكافحة السموم   االتصال فوراً 
  .حالة الشعور بتوعك

املورد أو السلطة املختصة املصدر املناسـب       /حيدد الصانع ... 
 . للمشورة الطبية العاجلة

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
  .رية كاستخدام منظف خاصإذا كان ينصح بتدابري فو  - 

P364 + P362  
  .قبل إعادة استخدامها ختلع املالبس امللوثة وتغسل

 P501 
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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   جلدي- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 طورةبيان اخل مة التنبيهكل فئة اخلطورة
  قد يسبب ضرراً إذا تالمس مع اجللد  H313 حتذير ٥

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P312 
/... الطبيـب /مبركز مكافحة السموم  االتصال  

  .يف حالة الشعور بتوعك
املورد أو السلطة املختصة املصدر     /حيدد الصانع ... 

 . رة الطبية العاجلةاملناسب للمشو
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377 

   استنشاق- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 مميت إذا استنشق  H330 خطر ١
 مميت إذا استنشق  H330 خطر ٢

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260  
ـ  / الغـــاز/الـــدخان/ الغبـــارتـــنفسب جتنـ
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

  .املورد أو السلطة املختصة الشروط املنطبقة/حيدد الصانع
P271 

 .ال تستخدم إال يف مكان مكشوف أو جيد التهوية

P284 
 .توضع محاية للتنفس] يف حالة عدم كفاية التهوية[

  .املورد أو السلطة املختصة املعدات/حيدد الصانع
جيوز استخدام النص بني القوسني املعقـوفني إذا           - 

قدمت معلومات إضافية مع املادة الكيميائية عند نقطة 
االستخدام توضح نوع التهوية املناسب لالسـتخدام       

  .املأمون

P304 + P340 
ينقـل الـشخص إىل     : يف حالة االستنشاق  

  . يف وضع مريح للتنفسويظلاهلواء الطلق 
P310 

ــوراً   ــصال ف ــاالت ــة مبرك ز مكافح
  /... .الطبيب/السموم

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  . املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P320 
علـى بطاقـة    ...  انظر(معاجلة خاصة عاجلة    

 ).الوسم
إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف      ... 
  .األويل

 .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً  -

P403 + P233  
. ن يف مكان جيـد التهويـة      ختز

 .حمكم اإلغالقحيفظ الوعاء 
إذا كان املنتج يتطاير حبيـث        - 

  .يولد جواً خطراً
P405 

 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

 

P501 
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

 

378 

   استنشاق- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 مججمة فوق عظمني متقاطعني

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  مسي إذا استنشق  H331 خطر  ٣

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
/ الـضباب /الغاز/الدخان/ الغبار تنفسجتنب  
  .الرذاذ/األخبرة

طة املختـصة   املورد أو الـسل   /حيدد الصانع 
  .الشروط املنطبقة

 على بطاقة   P260جيوز إغفاله إذا ذُكر        - 
  . الوسم
P271 

ال تستخدم إال يف مكان مكشوف أو جيد        
 .التهوية

P304 + P340 
ينقل الشخص إىل اهلواء    : يف حالة االستنشاق  

  . يف وضع مريح للتنفسويظلالطلق 
P311 

 /... الطبيب/مبركز مكافحة السموماالتصال 
املـورد أو الـسلطة املختـصة       /حيدد الصانع . ..

 . املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 

إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسـعاف     ... 
  .األويل

 .إذا لزمت تدابري فورية خاصة  - 

P403 + P233  
حيفـظ الوعـاء    . ختزن يف مكان جيد التهوية    

 .كم اإلغالقحم
  .إذا كان املنتج يتطاير حبيث يولد جواً خطراً  - 

P 405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

 

P501 
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

الدولية /الوطنية/وفقاً للَّوائح احمللية  ... 
 ). جيب حتديدها(
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379 

   االستنشاق- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه طورةفئة اخل
  ضار إذا استنشق  H332 حتذير ٤

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
/ الغـاز /الـدخان / الغبـار  تـنفس جتنب  
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع 
  .الشروط املنطبقة

 على بطاقة   P260جيوز إغفاله إذا ذُكر        - 
   .الوسم
P271 

ال تستخدم إال يف مكان مكشوف أو جيد        
 .التهوية

P304 + P340 
ينقل الـشخص إىل    : يف حالة االستنشاق  

  . يف وضع مريح للتنفسويظلاهلواء الطلق 
P312 

/ مبركـز مكافحـة الـسموم     االتصال  
  .يف حالة الشعور بتوعك/... /الطبيب

 املختـصة   املورد أو الـسلطة   /حيدد الصانع ... 
 . املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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380 

   االستنشاق- السمية احلادة 
  )١- ٣الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

  طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يسبب ضررا إذا استنشق  H333 حتذير ٥

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P304 + P312 
  :يف حالة االستنشاق

/... الطبيب/مبركز مكافحة السموم  االتصال  
  .يف حالة الشعور بتوعك

املورد أو السلطة املختصة املصدر     /حيدد الصانع ... 
 .املناسب للمشورة الطبية العاجلة
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381 

  هتّيج اجللد/تأكّل
  )٢- ٣الفصل (

  الرمز   
 تأكّل

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعني  H314 خطر  جيم١ إىل  ألف١

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P260  

 .جتنب تنفس الغبار أو الضباب
عند احتمال وجود جـسيمات       - 

  .تستنشق أثناء االستخدام
P264 
  .جيداً بعد املناولة... تغسل 

الـسلطة  املـورد أو    /حيدد الصانع ... 
املختصة أجزاء اجلسم اليت جيـب أن       

  .تغسل بعد املناولة
P280 

مالبـس  /تلبس قفـازات للحمايـة    
  .وقاء للوجه/وقاء للعينني/للحماية

املـورد أو الـسلطة     /حيدد الصانع 
 .املختصة نوع املعدات

P301 + P330 + P331 
  . يستحث القيءال. يشطف الفم: يف حالة االبتالع

P303 + P361 + P353 
يـشطف  . ختلع مجيع املالبس امللوثة فوراً    ): أو الشعر  ( حالة السقوط على اجللد    يف

 .الدش/اجللد باملاء

P363 
  .استخدامهاتغسل املالبس امللوثة قبل إعادة 

P304 + P340 
 . يف وضع مريح للتنفسويظلينقل الشخص إىل اهلواء الطلق : يف حالة االستنشاق

P310 
  /... الطبيب/السموممبركز مكافحة االتصال فوراً 

  .املورد أو السلطة املختصة املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة/حيدد الصانع... 
P321 

 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 
  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 

  . االقتضاءاملورد أو السلطة املختصة استخدام منظف خاص، عند/  حيدد الصانع-
P305 + P351 + P338 
ترتع العدسات الالصـقة    . شطف باحتراس باملاء لعدة دقائق    ي: يف حالة دخول العني   

 .يستمر الشطف. إن وجدت وكان ذلك أمراً سهالً

P405 
خيزن يف مكـان مغلـق      

 .مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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382 

  هتّيج اجللد/تأكّل
  )٢- ٣الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 يسبب هتيج اجللد  H315 حتذير ٢

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264  
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

ورد أو الـسلطة املختـصة      امل/حيدد الصانع ... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P280  
 .تلبس قفازات للحماية

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 
 .املعدات

P302 + P352 
  /... .يغسل بوفرة من املاء: يف حالة السقوط على اجللد

نظيـف  املورد أو السلطة املختصة أن حتدد مـادة الت        /للصانع... 
حسب االقتضاء، أو هلا أن توصـي مبـادة بديلـة يف احلـاالت              

 .االستثنائية إذا كان املاء غري مناسب بشكل واضح

P321 
 )على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 

  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 
ادة املورد أو السلطة املختصة استخدام م     /  جيوز أن حيدد الصانع     -

  .تنظيف عند االقتضاء
P332 + P313 

  .رعاية طبية/تطلب استشارة طبية: يف حالة هتيج اجللد
  . على بطاقة الوسمP333+P313جيوز إغفاله عندما يظهر ... 

P364 +  P362   
 .قبل إعادة استخدامهاوتغسل ختلع املالبس امللوثة 
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383 

  هتّيج اجللد/تأكّل
  )٢- ٣الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه ئة اخلطورةف
 يسبب هتيجاً جلدياً خفيفاً   H316 حتذير ٣

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

 P332 + P313 
/ تطلب استشارة طبيـة   : إذا حدث هتيج جلدي   

  .رعاية طبية
 على  P333+P313جيوز إغفاله عندما يظهر     ... 

  . بطاقة الوسم
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384 

  هتيج العني/تلف
  )٣- ٣الفصل (

  الرمز   
 تأكّـل

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  يسبب تلفاً شديداً للعني  H318 خطر ١

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P280  
 .هوقاء للوج/يلبس وقاء للعينني

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 
 .عداتامل

P305 + P351 + P338 
شطف باحتراس باملـاء    ي: يف حالة دخول العني   

ترتع العدسات الالصقة، إن وجـدت      . لعدة دقائق 
 .يستمر الشطف. وكان ذلك أمراً سهالً

P310 
 /... الطبيب/ مبركز مكافحة السموماالتصال فوراً 

املورد أو السلطة املختصة املـصدر      /حيدد الصانع ... 
 .ة الطبية العاجلةاملناسب للمشور
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385 

  هتيج العني/تلف
  )٣- ٣الفصل (

  الرمز   
  عالمة تعجب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  يسبب هتيجاً شديداً للعني  H319 حتذير ألف٢

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

ملورد أو الـسلطة املختـصة      ا/حيدد الصانع 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P280 
  .للوجهوقاء / وقاء للعيننييلبس

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 
 .املعدات

P305 + P351 + P338 
شطف باحتراس باملاء   ي: يف حالة دخول العني   

ترتع العدسات الالصقة إن وجدت     . لعدة دقائق 
 .يستمر الشطف. لك أمراً سهالًوكان ذ

P337 + p313  
تطلـب استـشارة    :  استمرار هتـيج العـني     إذا
 .رعاية طبية/طبية

  

  

Copyright@United Nations, 2011. All rights reserved



 

 

386 

  هتيج العني/تلف
  )٣- ٣الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  يسبب هتيجا للعني  H320 حتذير باء٢

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين بةاالستجا الوقاية

P264  
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو السلطة املختـصة     /حيدد الصانع ... 
 .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P305 + P351 + P338 
شطف باحتراس باملـاء لعـدة      ي: يف حالة دخول العني   

ترتع العدسات الالصقة إن وجدت وكـان ذلـك         . دقائق
 . يستمر شطف العني.أمراً سهالً

P337 + P313 
 .رعاية طبية/إذا استمر هتيج العني، تطلب استشارة طبية
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387 

   التنفسي- التحسس 
  )٤- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 ققد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس إذا استنش  H334 خطر  باء١،  ألف١، ١

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261  
/ الغــاز/الــدخان/ الغبــارتــنفسجتنــب 
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

 .املورد أو السلطة املختصة الشروط املنطبقة/حيدد الصانع
    . على بطاقة الوسمP260جيوز إغفاله إذا ذُكر    - 

P284  
 .ع محاية للتنفستوض] يف حالة عدم كفاية التهوية[

  .املورد أو السلطة املختصة املعدات/حيدد الصانع
جيوز أن يستخدم النص الوارد بني قوسني معقوفني           - 

إذا وفرت معلومات إضافية مع املادة الكيميائية يف مكان 
االستخدام يفسر نوع التهوية الـذي يكـون مناسـباً          

  .لالستخدام اآلمن

P304 + P340 
ينقـل الـشخص إىل     : يف حالة االستنشاق  

 . يف وضع مريح للتنفسويظلاهلواء الطلق 

P342 + P311 
مبركـز  االتصال  : إذا ظهرت أعراض تنفسية   

  /... .الطبيب/مكافحة السموم
املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 

 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

 P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليميـة /اً للوائح احمللية   وفق... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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388 

   اجللدي- التحسس 
  )٤- ٣الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يسبب تفاعال للحساسية يف اجللد  H317 حتذير  باء١،  ألف١، ١

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص زينالتخ االستجابة الوقاية

P261  
/ الغـاز /الـدخان / الغبـار  تـنفس جتنب  
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع 
  .الشروط املنطبقة

 على بطاقة   P260جيوز إغفاله إذا ذُكر        - 
   .الوسم
P272 

ال يسمح بارتداء مالبس العمـل امللوثـة        
 .خارج مكان العمل

P280 
  .تلبس قفازات للحماية

املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 
 .املعدات

P302 + P352 
 /... يغسل بوفرة من املاء: يف حالة السقوط على اجللد

املورد أو السلطة املختصة أن حتدد مـادة التنظيـف          /للصانع... 
حسب االقتضاء، أو هلا أن توصـي مبـادة بديلـة يف احلـاالت              

 .سب بشكل واضحاالستثنائية إذا كان املاء غري منا

P333 + P313 
رعاية /تطلب استشارة طبية  : إذا حدث هتيج أو طفح جلدي     

  .طبية
P321 

 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 
  .إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف األويل... 

املورد أو السلطة املختصة استخدام منظف /  قد حيدد الصانع- 
  .كخاص إذا أقتضى األمر ذل

P364 + P362 
 .قبل إعادة استخدامهاختلع املالبس امللوثة وتغسل 

 P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليميـة /وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  إطفار اخلاليا اجلنسية
  )٥- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  <...>قد يسبب عيوباً جينية   H340 خطر ١
   <...>يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية  H341 حتذير ٢
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخـرى              (  <...>  

 )تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
ى تعليمـات خاصـة قبـل     احلصول عل  يلزم

 .االستخدام

P202 
ممنوع املناولة إال بعد قـراءة وفهـم مجيـع          

 . األمانتاحتياطا

P280 
وقاء /مالبس للحماية /تلبس قفازات للحماية  

  .وقاء للوجه/للعينني
املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 

  .املعدات

P308 + P313 
تطلب استـشارة   : إذا حدث تعرض أو قلق    

 .رعاية طبية/طبية

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف/ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  السرطنة
  )٦- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  <...>ب السرطان قد يسب  H350 خطر ١
    <...> بأنه يسبب السرطانيشتبه   H351 حتذير ٢
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعرض أخرى             (  >...<  

  )تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201 
يلزم احلصول على تعليمـات خاصـة قبـل      

 .االستخدام

P202 
ناولة إال بعد قـراءة وفهـم مجيـع         ممنوع امل 

 .احتياطات األمان

P280 
وقاء /مالبس للحماية /تلبس قفازات للحماية  

  .وقاء للوجه/للعينني
املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 

 .املعدات

P308 + P313 
تطلب استـشارة   : إذا حدث تعرض أو قلق    

 .رعاية طبية/طبية

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  السمية التناسلية
  )٧- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  >>...<< >...<ة أو اجلنني قد يضر اخلصوب  H360 خطر ١
  >>...<< >...<ة أو اجلنني يشتبه بأنه يضر اخلصوب  H361 حتذير ٢
 )يذكر التأثري احملدد إذا كان معروفاً(  >...<  
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعـرض أخـرى               (  >>...<<  

 )تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

  التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P201  

ل على تعليمـات خاصـة قبـل     يلزم احلصو 
 .االستخدام

P202  
ممنوع املناولة إال بعد قـراءة وفهـم مجيـع          

 .احتياطات األمان

P280 
وقاء /مالبس للحماية /تلبس قفازات للحماية  

  .وقاء للوجه/للعينني
املورد أو السلطة املختصة نوع     /حيدد الصانع 

 .املعدات

P308 + P313 
تطلب استـشارة   : إذا حدث تعرض أو قلق    

 .رعاية طبية/بيةط
 

P405  
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501 
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  السمية التناسلية
  )٧- ٣الفصل (

  )التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله(
  الرمز   

 بدون رمز
 طورةبيان اخل تنبيهكلمة ال فئة اخلطورة

   قد يسبب ضررا ألطفال الرضاعة الطبيعية  H362 بدون كلمة تنبيه )إضافية(

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P201  
 .يلزم احلصول على تعليمات خاصة قبل االستخدام

P260  
 . غبار أو ضبابتنفسجتنب 

  .ناء االستخدامعند احتمال وجود جسيمات تستنشق أث  -
P263 

 .فترة اإلرضاع/يلزم جتنب ملس املادة أثناء احلمل

P264 
  .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو السلطة املختصة أجزاء اجلسم اليت       /حيدد الصانع ... 
  .جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني أثناء اسـتخدام           

 .هذا املنتج

P308 + P313 
تطلب استـشارة   : إذا حدث تعرض أو قلق    

 .رعاية طبية/طبية
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  )التعرض املفرد(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٨- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 >>...<< >...<يسبب تلفاً لألعضاء   H370 خطر ١
 ) األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفةأو تذكر مجيع(  >...<  
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعـرض أخـرى                (  >>...<<  

 )تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260 
ــنفسجتنــب  ــارت ــدخان/ الغب ــاز/ال / الغ
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

ورد أو الـسلطة املختـصة      امل/حيدد الصانع 
  .الشروط املنطبقة

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التـدخني        

 .أثناء استخدام هذا املنتج

P308 + P311 
مبركـز  االتصال  : إذا حدث تعرض أو قلق    

  /... الطبيب/مكافحة السموم
املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 

 . املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P321 
 ).على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 

إشارة حتيل إىل إرشادات تكميلية لإلسعاف      ... 
  .األويل

 . خاصةإذا لزمت تدابري فورية  -

P405  
 .زن يف مكان مغلق مبفتاحخي

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  )التعرض املفرد(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٨- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  >>...<< >...<قد يسبب تلفاً لألعضاء   H371 ذيرحت ٢
 )أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة(  >...<  
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعـرض أخـرى               (  >>...<<  

 )تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

  التخلص التخزين االستجابة الوقاية
P260 

ــنفسنــب جت ــارت ــدخان/ الغب ــاز/ال / الغ
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع 
  .الشروط املنطبقة

P264 
 .جيداً بعد املناولة... تغسل 

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة

P270 
أو التدخني  ممنوع تناول الطعام أو الشرب      

 .أثناء استخدام هذا املنتج

P308 + P311 
مبركـز  االتصال  : إذا حدث تعرض أو قلق    

  /... .الطبيب/مكافحة السموم
املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 

 .املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P405  
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
  ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  )التعرض املفرد(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٨- ٣الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  قد يسبب هتيجاً تنفسياً؛ أو  H335 حتذير ٣
  H336  ـّحقد يسبب ا   لدوار أو الترن

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P261 
/ الغـاز /الـدخان / الغبـار  تـنفس جتنب  
  .الرذاذ/األخبرة/الضباب

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع 
  .الشروط املنطبقة

 على بطاقة   P260جيوز إغفاله إذا ذُكر        - 
   .الوسم
P271 

 مكان مكشوف أو جيد     ال تستخدم إال يف   
 .التهوية

P304 + P340 
ينقل الـشخص إىل    : يف حالة االستنشاق  

  . يف وضع مريح للتنفسويظلاهلواء الطلق 
P312 

/ مبركـز مكافحـة الـسموم     االتصال  
  .يف حالة الشعور بتوعك/... الطبيب

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  .ةاملصدر املناسب للمشورة الطبية العاجل

P403 + P233  
حيفظ الوعاء  . خيزن يف مكان جيد التهوية    

 .حمكم اإلغالق
  إذا كان املنتج يتطاير حبيث يولد جـواً          - 

  .خطراً
P405 

  .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  )التعرض املتكرر(ة الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة السمي
 )٩- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  >>...<<من خالل التعرض املمتد أو املتكرر  >...<يسبب تلفاً لألعضاء   H372 خطر ١
 )تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة (  >...<  
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سبل تعـرض أخـرى               (  >>...<<  

 )تسبب اخلطر

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P260  
ــنفسجتنــب  ــارت ــدخان/ الغب ــاز/ال / الغ
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

املورد أو السلطة املختصة الشروط     /حيدد الصانع 
  .املنطبقة
P264  

 .جيداً بعد املناولة... تغسل 
املورد أو السلطة املختصة    /حيدد الصانع ... 

  .أجزاء اجلسم اليت جيب غسلها بعد املناولة
P270  

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التـدخني        
 .أثناء استخدام هذا املنتج

P314 
رعاية طبيـة يف حالـة      /تطلب استشارة طبية  

  .الشعور بتوعك

 P501  
 ...الوعاء يف /حملتوياتختلص من ا

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  )التعرض املتكرر(السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٩- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  >>...<<من خالل التعرض املمتد أو املتكرر  >...<قد يسبب تلفاً لألعضاء   H373 حتذير ٢
 )تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة(  >...<  
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال توجد سـبل تعـرض أخـرى       (  >>...<<  

 )تسبب اخلطر

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين  االستجابة الوقاية

P260 
/ الغـاز /الـدخان / الغبـار  ستـنف جتنب  
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع 
 .الشروط املنطبقة

P314 
رعاية طبيـة يف حالـة      /تطلب استشارة طبية  

 .الشعور بتوعك

 P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).هاجيب حتديد(الدولية 
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  خطر السمية بالشفط
  )١٠- ٣الفصل (

  الرمز   
 خطر صحي

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 قد يكون مميتاً إذا ابُتلع ودخل املسالك اهلوائية  H304 خطر ١

  قد يضر إذا ابُتلع ودخل املسالك اهلوائية  H305 حتذير ٢
 

 البيانات التحذيرية

 التخلص ينالتخز االستجابة الوقاية

 P301 + P310 
مبركـز  االتصال فوراً   : يف حالة االبتالع  
  /... .الطبيب/مكافحة السموم

املورد أو الـسلطة املختـصة      /حيدد الصانع ... 
  . املصدر املناسب للمشورة الطبية العاجلة

P331 
  . ُيستحث القيءال

P405 
 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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   السمية احلادة– على البيئة املائية طورةاخل
 )١- ٤الفصل (

  الرمز   
 البيئة

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  مسي جداً للحياة املائية  H400 حتذير ١

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين ستجابةاال الوقاية

P273  
 .جتنب انطالق املادة يف البيئة

 .  إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود- 

P391 
  .جتمع املادة املنسكبة

 P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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   السمية احلادة- ية  على البيئة املائطورةاخل
 )١- ٤الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
 مسي للحياة املائية  H401 بدون كلمة تنبيه ٢
  ضار للحياة املائية  H402  بدون كلمة تنبيه ٣

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273  
 .يف البيئةجتنب انطالق املادة 

 .  إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود- 

  P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  طويلة األمدال اخلطورة -  على البيئة املائية طورةاخل
 )١- ٤الفصل (

  الرمز   
 البيئة

 طورةبيان اخل  التنبيهكلمة فئة اخلطورة
 مسي جداً للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد  H410 حتذير ١
  مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد  H411 بدون كلمة تنبيه ٢

 

  البيانات التحذيرية
 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
 .جتنب انطالق املادة يف البيئة

 .ذلك هو االستخدام املقصود  إذا مل يكن - 

P391 
  .جتمع املادة املنسكبة

 P501 
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  طويلة األمدال اخلطورة -  على البيئة املائية طورةاخل
 )١- ٤الفصل (

  الرمز   
 بدون رمز

 طورةبيان اخل مة التنبيهكل فئة اخلطورة
  ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد  H412 بدون كلمة تنبيه ٣
  قد يسبب تأثريات ضارة طويلة األمد للحياة املائية  H413 بدون كلمة تنبيه ٤

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

P273 
  .جتنب انطالق املادة يف البيئة

 .  إذا مل يكن ذلك هو االستخدام املقصود- 

  P501  
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنيـة /اإلقليمية/وفقاً للوائح احمللية  ... 
 ).جيب حتديدها(الدولية 
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  ضار على طبقة األوزون
  )٢- ٤الفصل (

  الرمز   
 عالمة تعجب

 طورةبيان اخل كلمة التنبيه فئة اخلطورة
  ضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق ي  H420 حتذير ١
  طبقة اجلو العلياتدمري األوزون يف     

 

 البيانات التحذيرية

 التخلص التخزين االستجابة الوقاية

    P502  
املورد للحـصول علـى     /الرجوع للصانع 

 إعادة التدوير /معلومات بشأن االسترداد
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  ٣املرفق 
  ٤القسم 

  يطية التحذيريةأمثلة للرسوم التخط
  ة التحذيريةيالرسوم التخطيط  ١- ٤- ٣م 

  ) ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٤ املؤرخ EEC/92/58توجيه اجمللس (من االحتاد األوريب   

  (SABS 0265:1999)من مكتب جنوب أفريقيا للمعايري   
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