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

FRÄTANDE
Produkten ger frätskador på hud, 
matstrupe och ögon, eller andra 
allvarliga ögonskador. Används 

också för produkter som är korrosiva 
för metaller.

HÄLSOFARLIG
Produkten kan ge ärftlig genetisk 

skada, cancer, fosterskador eller störa 
fortplantningen. Används också för 

produkter som ger allergi vid inandning, 
kemisk lunginflammation vid förtäring eller 
andra allvarliga skador vid enstaka eller 

upprepad exponering.

SKADLIG
Produkten är skadlig vid inandning, 
hudkontakt eller förtäring. Används 

också för produkter som ger allergi vid 
hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller 

luftvägar eller ger narkosverkan.

MILJÖFARLIG
Produkten är giftig för vattenmiljön på 
kort eller lång sikt. Ska förvaras och 

användas så att produkten och avfallet 
inte skadar miljön.

EXPLOSIV
Produkten är explosiv och kan

explodera om den utsätts för slag, 
friktion, gnistor eller värme. Måste 

hanteras varsamt.

BRANDFARLIG
Produkten är brandfarlig och kan brinna

våldsamt vid antändning eller 
värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar 

brandfarlig gas i kontakt med
vatten eller självantänder i luft.

OXIDERANDE
Produkten orsakar reaktion, brand eller 

explosion i kontakt med brännbara 
ämnen eller material.

GAS UNDER TRYCK
Produkten är en trycksatt eller kraftigt 

nedkyld gas. Behållaren kan explodera 
vid yttre brand.

Det är viktigt att hantera alla farliga kemiska produkter på rätt sätt. De ska vara tydligt 
märkta med farosymboler (faropiktogram) samt ange risk- och skyddsinformation på 
svenska. Märkningen* informerar om vilka skador som kan uppstå vid användning. 

Viktig information finns i 
varningstexten på dina kemikalier

KBM är utvecklat med människa och miljö i fokus. Mycket av den dagliga städningen 
sker idag med torrare städmetoder och minimalt med kemikalier. Det finns givetvis 
olika situationer som kräver punktinsatser med kraftigare kemikalier, exempelvis kalk-
avlagringar och andra föroreningar. Vi eftersträvar närproducerade och Svanen-märkta 
kemikalier så långt det går. Du kan därför alltid lita på att när du väljer någon av KBMs 
städprodukter så väljer du också det bästa ur miljösynpunkt. Var rädd om dig och miljön!

www.kbmprofessional.se  .  Tel. 0200 811 000

* Äldre symboler kan förekomma på produkter köpta före 31/5 2017.


