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FRASES H  I  FRASES P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Indicacions de perill (frases H) 

 

• de perill físic: 

H200 Explosius inestables 

H201 Explosiu; perill d’explosió en massa 

H202 Explosiu; greu perill de projecció 

H203 Explosiu; perill d’incendi, d’ona expansiva o de projecció 

H204 Perill d’incendi o de projecció 

H205 Perill d’explosió en massa en cas d’incendi 

  

H220 Gas extremadament inflamable 

H221 Gas inflamable 

H222 Aerosol extremadament inflamable 

H223 Aerosol inflamable 

H224 Líquid i vapors extremadament inflamables 

H225 Líquid i vapors molt inflamables 

H226 Líquid i vapors inflamables 

H227 Líquid combustible 

H228 Sòlid inflamable 

  

H240 Pot explotar a l’escalfar-se 

H241 Pot incendiar-se o explotar a l’escalfar-se 

H242 Pot incendiar-se a l’escalfar-se 

  

H250 S’inflama espontàniament en contacte amb l’aire 

H251 S’escalfa espontàniament; pot inflamar-se 

H252 S’escalfa espontàniament en grans quantitats; pot inflamar-se 

  

H260 En contacte amb l’aigua desprèn gasos inflamables que poden inflamar-se 
espontàniament 

H261 En contacte amb l’aigua desprèn gasos inflamables 

  

H270 Pot provocar o agreujar un incendi; comburent 

H271 Pot provocar un incendi o una explosió; molt comburent 

H272 Pot agreujar un incendi; comburent 

  

H280 Conté gas a pressió; pot explotar si s’escalfa 

H281 Conté gas refrigerat; pot provocar cremades o lesions criogèniques 

  

H290 Pot ser corrosiu per als metalls 



  

 

• de perill per a la salut: 

H300 Mortal en cas d’ingestió 

H301 Tòxic en cas d’ingestió 

H302 Nociu en cas d’ingestió 

H303 Pot ser nociu en cas d’ingestió 

H304 Pot ser mortal en cas d’ingestió i de penetració en vies respiratòries 

H305 Pot ser nociu en cas d’ingestió i de penetració en vies respiratòries 

  

H310 Mortal en contacte amb la pell 

H311 Tòxic en contacte amb la pell 

H312 Nociu en contacte amb la pell 

H313 Pot ser nociu en contacte amb la pell 

H314 Provoca greus cremades a la pell i lesions oculars 

H315 Provoca irritació cutània 

H316 Provoca una lleu irritació cutània 

H317 Pot provocar una reacció cutània al·lèrgica 

H318 Provoca lesions oculars greus 

H319 Provoca irritació ocular greu 

H320 Provoca irritació ocular 

  

H330 Mortal si s’inhala 

H331 Tòxic si s’inhala 

H332 Nociu si s’inhala 

H333 Pot ser nociu si s’inhala 

H334 Pot provocar símptomes d’al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries si s’inhala 

H335 Pot irritar les vies respiratòries 

H336 Pot provocar somnolència o vertígen 

  

H340 Pot provocar defectes genètics 

H341 Susceptible de provocar defectes genètics 

  

H350 Pot provocar càncer 

H351 Susceptible de provocar càncer 

  

H360 Pot perjudicar la fertilitat o danyar al fetus 

H361 Susceptible de perjudicar la fertilitat o danyar al fetus 

H362 Pot ser nociu per als lactants 

  

H370 Provoca danys als òrgans 

H371 Pot provocar danys als òrgans 

H372 Provoca danys als òrgans després d’exposicions perllongades o repetides 

H373 Pot provocar danys als òrgans després d’exposicions perllongades o repetides 



  

 
 

• de perill per al medi ambient: 

H400 Molt tòxic per als organismes aquàtics 

H401 Tòxic per als organismes aquàtics 

H402 Nociu per als organismes aquàtics 

  

H410 Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors 

H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors 

H412 Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors 

H413 Pot ser nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Consells de prudència (frases P) 

• de caràcter general: 

P101 Si cal consultar a un metge, tenir a mà el recipient o l’etiqueta del producte 

P102 Mantenir fora de l’abast dels nens 

P103 Llegir l’etiqueta abans de l’ús 

 

• en matèria de prevenció: 

P201 Disposar de les instruccions abans de l’ús 

P202 No manipular abans d’haver llegit i comprés totes les precaucions de seguretat 

  

P210 Mantenir allunyat del calor/ espurnes / flames al descobert / superfícies calentes. 
No fumar 

P211 No vaporitzar sobre una flama al descobert o qualsevol altra font d’ignició 

  

P220 Mantenir / emmagatzemar allunyat de roba / ... / materials combustibles 

P221 Prendre totes les precaucions necessàries per no barrejar amb matèries 
combustibles 

P222 No deixar en contacte amb l’aire 

P223 Evitar tot contacte amb aigua, pel risc de reaccions violentes i una possible 
inflamació instantània 

  

P230 Mantenir humidificat amb ... 

P231 Manipular en un mitjà de gas inert 

P232 Protegir de la humitat 

P233 Mantenir el recipient hermèticament tancat 

P234 Conservar únicament en el recipient original 

P235 Mantenir fresc 

  

P240 Presa de terra / enllaç equipotencial del recipient i de l’equip receptor 

P241 Utilitzar un material elèctric / de ventilació / il·luminació / ... / antideflagrant 

P242 No utilitzar eines que produeixin espurnes 

P243 Prendre mesures de precaució contra les descàrregues electrostàtiques 

P244 Mantenir les vàlvules de reducció lliures de greix i oli 

  

P250 Evitar abrasions / xocs / ... / friccions 

P251 Recipient a pressió: no perforar ni cremar, inclús després del seu ús 

  

P260 No respirar pols / fums / gasos / boires / vapors / aerosols  

P261 Evitar respirar pols / fums / gasos / boires / vapors / aerosols 



  

 

P262 Evitar tot contacte amb els ulls, la pell o la roba 

P263 Evitar tot contacte amb la substància durant l’embaràs / la lactància 

P264 Rentar-se ... acuradament després de la manipulació 

  

P270 No menjar, beure o fumar mentre es manipula aquest producte 

P271 Utilitzar només a l’aire lliure o en un lloc ben ventilat 

P272 La roba de treball contaminada no ha de sortir del lloc de treball 

P273 No dispersar al medi ambient 

  

P280 Fer servir guants / roba de protecció / equip de protecció per als ulls / la cara 

P281 Fer servir un equip de protecció individual, segons correspongui 

P282 Fer servir guants aïllants contra el fred / equip de protecció per als ulls / la cara  

P283 Portar roba resistent al foc / a les flames / ignífuga 

P284 Portar equip de protecció respiratòria 

P285 En cas de ventilació insuficient, portar equip de protecció respiratòria 

  

P231 + 
P232 

Manipular en un mitjà de gas inert. Protegir de la humitat 

P235 + 
P410 

Mantenir fresc. Protegir de la llum solar 

 

• en cas d’intervenció: 

P301 En cas d’ingestió: 

P302 En cas de contacte amb la pell: 

P303 En cas de contacte amb la pell o el pèl: 

P304 En cas d’inhalació: 

P305 En cas de contacte amb els ulls: 

P306 En cas de contacte amb la roba: 

P307 En cas d’exposició: 

P308 En cas d’exposició demostrada o suposada: 

P309 En cas d’exposició si la persona es troba malament: 

P310 Trucar immediatament a un centre de toxicologia o a un metge 

P311 Trucar a un centre de toxicologia o a un metge 

P312 Trucar a un centre de toxicologia o a un metge si la persona es troba malament 

P313 Consultar a un metge 

P314 Consultar a un metge si la persona es troba malament 

P315 Buscar assistència mèdica immediata 

  

P320 És necessari un tractament específic urgent (mireu... en aquesta etiqueta) 

P321 Tractament específic (mireu... en aquesta etiqueta) 

P322 Mesures específiques (mireu... en aquesta etiqueta) 



  

 

  

P330 Glopejar la boca 

P331 No provocar el vòmit 

P332 En cas d’irritació cutània: 

P333 En cas d’irritació cutània o granellada: 

P334 Rentar amb aigua freda / posar una bena humida 

P335 Raspallar les partícules dipositades a la pell 

P336 Descongelar les parts congelades amb aigua tèbia. No fregar la part afectada 

P337 Si la irritació ocular persiste: 

P338 Treure les lents de contacte, quan estiguin presents i pugui fer-se amb facilitat. 
Continuar amb el rentat 

  

P340 Transportar la víctima a l’aire lliure i mantenir-la en repòs en una posició que li 
faciliti la respiració 

P341 Si respira amb dificultat, transportar la víctima a l’aire lliure i mantenir-la en repòs 
en una posició que li faciliti la respiració 

P342 En cas de símptomes respiratoris: 

  

P350 Rentar amb cura fent servir aigua i sabó abundants 

P351 Glopejar / esbandir amb aigua acuradament durant varis minuts 

P352 Rentar amb abundant aigua i sabó 

P353 Glopejar / esbandir la pell amb aigua / dutxar-se 

  

P360 Glopejar/ esbandir immediatament amb aigua abundant la roba i la pell 
contaminades abans de treure’s la roba 

P361 Treure immediatament tota la roba contaminada 

P362 Treure la roba contaminada i rentar-la abans de tornar-la a fer servir 

P363 Rentar la roba contaminada abans de tornar-la a fer servir 

  

P370 En cas d’incendi: 

P371 En cas d’un incendi de grans proporcions: 

P372 Risc d’explosió en cas d’incendi 

P373 No apagar el foc quan aquest afecta a la càrrega 

P374 Combatre l’incendi a distància prenent les precaucions normals 

P375 Combatre l’incendi a distància degut al risc d’explosió 

P376 Detenir la fuita si es pot fer sense risc 

P377 Fuita de gas inflamat: No apagar les flames del gas inflamat si no es pot fer sense 
risc 

P378 Fer servir ... en l’extició 

  

P380 Evacuar la zona 

P381 Eliminar totes les fonts d’ignició si es pot fer sense risc 

  



  

 

P390 Absorbir el vessament per a prevenir danys materials 

P391 Recollir els vessaments 

  

P301 + 
P310 

En cas d’ingestió : trucar immediatament a un centre de toxicologia o a un metge 

P301 + 
P312 

En cas d’ingestió : trucar a un centre de toxicologia o a un metge si la persona es 
troba malament 

P301 + 
P330 + 
P331 

En cas d’ingestió: glopejar la boca. No provocar el vòmit 

P302 + 
P334 

En cas de contacte amb la pell: rentar amb aigua freda / posar una bena humida 

P302 + 
P350 

En cas de contacte amb la pell: rentar amb cura fent servir aigua i sabó abundants 

P302 + 
P352 

En cas de contacte amb la pell: rentar amb abundant aigua i sabó 

P303 + 
P361 + 
P353 

En cas de contacte amb la pell o el pèl: treure immediatament la roba 
contaminada. Glopejar / esbandir la pell amb aigua / dutxar-se 

P304 + 
P312 

En cas d’inhalació: trucar a un centre de toxicologia o a un metge si la persona es 
troba malament 

P304 + 
P340 

En cas d’inhalació: transportar la víctima a l’aire lliure i mantenir-la en repòs en 
una posició que li faciliti la respiració 

P304 + 
P341 

En cas d’inhalació: si respira amb dificultat, transportar la víctima a l’aire lliure i 
mantenir-la en repòs en una posició que li faciliti la respiració 

P305 + 
P351 + 
P338 

En cas de contacte amb els ulls: glopejar / esbandir amb aigua acuradament 
durant varis minuts. Treure les lents de contacte quan estiguin presents i pugui 
fer-se amb facilitat. Continuar amb el rentat 

P306 + 
P360 

En cas de contacte amb la roba: glopejar / esbandir immediatament amb aigua 
abundant la roba i la pell contaminades abans de treure’s la roba 

P307 + 
P311 

En cas d’exposició: trucar a un centre de toxicologia o a un metge 

P308 + 
P313 

En cas d’exposició demostrada o suposada: consultar a un metge 

P309 + 
P311 

En cas d’exposició si la persona es troba malament: trucar a un centre de 
toxicologia o a un metge 

P332 + 
P313 

En cas d’irritació cutània: consultar a un metge 

P333 + 
P313 

En cas d’irritació cutània o granellada: consultar a un metge 

P335 + 
P334 

Raspallar les partícules dipositades a la pell i rentar amb aigua freda / posar una 
bena humida 



  

 
 

P337 + 
P313 

Si la irritació ocular persisteix, consultar a un metge 

P342 + 
P311 

En cas de símptomes respiratoris: trucar a un centre de toxicologia o a un metge 

P370 + 
P376 

En cas d’incendi: detenir la fuita si es pot fer sense risc 

P370 + 
P378 

En cas d’incendi: fer servir ... en l’extinció 

P370 + 
P380 

En cas d’incendi: evacuar la zona 

P370 + 
P380 + 
P375 

En cas d’incendi: evacuar la zona. Combatre l’incendi a distància degut al risc 
d’explosió 

P371 + 
P380 + 
P375 

En cas d’un incendi de grans proporcions i si es tracta de grans quantitats: 
evacuar la zona i combatre l’incendi a distància degut al risc d’explosió 

 

 

• per a l’emmagatzematge: 

P401 Emmagatzemar ... 

P402 Emmagatzemar en un lloc sec 

P403 Emmagatzemar en un lloc ben ventilat 

P404 Emmagatzemar en un recipient tancat 

P405 Guardar sota clau 

P406 Emmagatzemar en un recipient resistent a la corrosió / en un recipient ... amb un 
revestiment interior resistent a la corrosió 

P407 Deixar un espai d’aire entre piles / safates 

  

P410 Protegir de la llum solar 

P411 Emmagatzemar a una temperatura que no excedeixi de ...ºC / ºF 

P412 No exposar a una temperatura superior a 50ºC / 122ºF 

P413 Emmagatzemar les quantitats a dojo de més de ...kg/ ... lib a una temperatura 
que no excedeixi de ...ºC / ºF 

  

P420 Emmagatzemar allunyat d’altres matèries 

  

P422 Emmagatzemar el contingut sota... 

  



  

 
 

P402 + 
P404 

Emmagatzemar en un lloc sec i en un recipient tancat 

P403 + 
P233 

Emmagatzemar en un lloc ben ventilat. Guardar el recipient hermèticament 
tancat 

P403 + 
P235 

Emmagatzemar en un lloc ben ventilat. Mantenir fresc 

P410 + 
P403 

Protegir de la llum solar. Emmagatzemar en un lloc ben ventilat 

P410 + 
P412 

Protegir de la llum solar. No exposar a una temperatura superior a 50ºC / 122ºF 

P411 + 
P235 

Emmagatzemar a una temperatura que no excedeixi de ...ºC / ºF. Mantenir fresc 

 

• per a l’eliminació: 

P501 Eliminar el contingut del recipient ... 

 


