
INTRODUCIÓN 
 
Identificar os riscos dos produtos químicos 
que usamos é unha acción prioritaria e 
imprescindible para traballarmos de forma 
segura con eles. 
Arestora a regulamentación española, baseada 
na normativa comunitaria, obriga os 
fabricantes ou distribuidores de produtos 
químicos perigosos, xa sexan substancias ou 
preparados, a entregar aos usuarios 
profesionais información sobre os riscos que 
xeran os devanditos produtos. Esta 
información proporciónase: 
a) por medio da etiquetaxe obrigatoria dos 
envases dos produtos químicos, que debe 
incluír información sobre os riscos e as 
medidas preventivas básicas que poden 
adoptarse; 
b) e a través da folla de seguridade dos 
produtos químicos que os provedores teñen 
que poñer á disposición dos usuarios 
profesionais.  
 
IDENTIFICACIÓN DE RISCOS A TRAVÉS DA 
ETIQUETA 
 
A etiqueta é un primeiro nivel de información 
concisa, pero clara, cos datos necesarios para 
planificar as accións preventivas básicas no 
uso de produtos químicos.  
 
A etiqueta do envase orixinal dun produto 
químico perigoso debe dispoñer como mínimo 
da seguinte información: 
 
a) Datos sobre a denominación do produto e, 
se os posúe, número de identificación e 
etiqueta CEE. 
b) Datos sobre a empresa fabricante ou 
provedora. 
 
 

c) Frases estandarizadas sobre os riscos 
específicos do produto (frases H) e de 
precaución (frases P). 
d) Pictogramas e indicacións de perigo: 
 

 
e) Cando proceda, as palabras de advertencia 

(ATENCIÓN, PERIGO) 
f) Cando proceda, unha sección de 

información suplementaria.  
 

A etiqueta estará escrita na lingua ou 
linguas oficiais do Estado ou Estados 
membros en que se comercializa a 
substancia ou mestura. 

TIPOS DE PICTOGRAMAS 
RISCOS INTRÍNSECOS. 

Explosivos: Poden explotar baixo o efecto 
dunha chama, choques, chispas ou 
fricción . 

 
Comburentes: Pode provocar ou agravar 
un incendio; comburente. 
Pode provocar un incendio ou unha 
explosión; moi comburente..  
Inflamables:  Aquelas substancias ou 
preparados que a temperatura 
ambiente, poden orixinar emisións de 
gases con capacidade de entrar en 
combustión, ante unha pequena fonte 
de ignición (chispas, arcos 
eléctricos,...). 

 

 

Gas a Presión: Contén gas a 
presión; perigo de explosión no 
caso de quentamento.  
Contén gas refrixerado; pode 
provocar queimaduras ou lesións 
crioxénicas. 
Corrosivos: Pode ser corrosivo para os 
metais. 
Provoca queimaduras graves na pel e 
lesións oculares graves 

 

Perigo para a saúde: Pode irritar as 
vías respiratorias, provocar 
somnolencia ou vértixe, provocar una 
reacción alérxica na pel. 
Provoca irritación ocular grave, 
irritación cutánea. 
É nocivo no caso de inxestión, en 
contacto coa pel, no caso de inhalación 
É nociva para a saúde pública e o 
medio ambiente por destruír o ozono 
estratosférico. 
Perigosos para o medio ambiente: Moi 
tóxico ou tóxico para os organismos 
acuáticos, con efectos nocivos 
duradeiros. 

 



Toxicidade aguda: Mortal ou tóxico nos 
casos de inxestión, en contacto coa pel, 
en caso de inhalación 
 
Peligro grave para a saúde: pode ser 
mortal no caso de inxestión e 
penetración nas vías respiratorias. 
Prexudica ou pode prexudicar a 
determinados órganos, á fertilidade ou 
ao feto .  
Pode provocar ou  se sospeita que 
provoca cáncro. 
Pode provocar ou se sospeita que 
provoca defectos xenéticos. 
Pode provocar síntomas de alerxia ou 
asma ou dificultades respiratorias no 
caso de inhalación 
   

 

Ollo!, non todos os perigos están 
simbolizados por un pictograma 
Hai que ter en conta toda a información 
que proporciona a etiqueta 
 
FOLLA DE SEGURIDADE 
 
A folla de seguridade é un segundo nivel de 
información moito máis completo que a 
etiqueta. Os responsables da comercialización 
deberán facilitárllela gratuitamente aos 
usuarios profesionais na primeira entrega ou 
cando se produzan revisións.  
 
A devandita folla debe ter os seguintes 
apartados: 
 
a) Identificación do preparado e responsable 
da súa comercialización. 
b) Identificación dos perigos. 
c) Composición/información sobre os 
compoñentes. 
d) Primeiros auxilios. 
e) Medidas na loita contra incendios. 
f) Medidas fronte a verteduras accidentais. 
g) Manipulación e almacenamento.  
h) Controis de exposición/protección 
individual. 

i) Propiedades físicas e químicas. 
j) Estabilidade e reactividade. 
k) Informacións toxicolóxicas. 
l) Informacións ecolóxicas. 
m) Consideracións relativas á eliminación. 
n) Informacións relativas ao transporte. 
o) Información regulamentaria. 
p) Outras informacións útiles. 
q) Anexos: escenarios de exposición cando 
cumpra. 
 
É recomendable que na empresa se dispoña de 
todas as follas de seguridade dos produtos 
utilizados, as cales deberán atoparse á 
disposición dos traballadores para que poidan 
consultalas. 
 
OUTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN 
 
Ademais das etiquetas e follas de seguridade, 
tamén existen outras posibilidades de 
obtención de información. Algunhas son: 
 
 Consultar ao fabricante ou provedor do 

produto para que nos achegue máis datos 
sobre aspectos específicos de seguridade. 

 Existen numerosos manuais e  
recompilacións de follas de seguridade no 
mercado e en bibliotecas especializadas. 

 Actualmente en internet atópanse varias 
bases de datos informatizadas contendo 
referencias sobre riscos de varios miles de 
substancias químicas. 

 Teléfono do Servizo Nacional de 
Información Toxicolóxica 

 
915 620 420 

 
 
 
 

 
  INFORMACIÓN PREVENTIVA 

 
RECOMENDACIÓNS PARA 
IDENTIFICAR OS RISCOS 
DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 
Sistema Globalmente Harmonizado de 

clasificación e etiquetaxe de 
produtos químicos (GHS) segundo o 

Regulamento CLP e Regulamento REACH 
 

 
 

 
 
 

Coa colaboración de: 

 


