Elevmaterial

Har du koll?
Farliga ämnen
och farligt gods

Farliga ämnen
Övningsuppgift – vilken hör ihop med vilken?

1. Explosivt		

____

2. Giftigt		

____

3. Miljöfarligt		

____

4. Oxiderande		

____

5. Frätande		

____

6. Hälsofarligt		

____

7. Skadligt		

____

8. Brandfarligt

____

9. Gas under tryck

____
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Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Elevmaterial
Skylt vid transport av farligt gods

Tänk på att…
• alltid läsa varningstexter och följa instruktioner på förpackningar som innehåller farliga
ämnen eller kemiska produkter.
• inte slänga farliga ämnen eller kemiska produkter i soporna eller hälla ut i avloppet.
Vid misstanke om förgiftning – vänd dig
genast till Giftinformationscentralen som
kan nås via nödnumret 112.

Detta är en skylt som ofta brukar sitta på
tankbilar som transporterar farligt gods. Det
översta numret är det så kallade farlighets
numret, alltså vilken klass som ämnet tillhör.
När den första och andra siffran är lika (för
dubblad) innebär det i allmänhet en förstärk
ning av faran.
De nedersta siffrorna (UN-numret) visar vilket
ämne som transporteras. Här är det bensin
(UN-numret 1203) som transporteras, vilket är
mycket brandfarligt.

Och du…
Laborera aldrig med kemikalier! Om du
blandar olika kemikalier kan det leda till giftiga gaser, brand och i värsta fall explosion.

Farligt gods
Vet du att…
farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen
och produkter, som har farliga egenskaper
och kan skada människor, miljö, egendom och
annat gods, om de inte hanteras rätt under en
transport.

Vid en olycka
Om du kommer till en olycksplats där ett
farligt gods-fordon är inblandat:
• Tänk på riskerna och håll dig på säkert
avstånd.
• Varna andra trafikanter
• Ring 112
Om Du kan – uppge siffrorna på den orange
färgade skylten.
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Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Elevmaterial

Kunskapstest
Farliga ämnen och farligt gods

Sant eller falskt – vad tror du?

Sant

1

Giftinformationscentralen når man via 112.

2

Jag ringer Giftinformationscentralen om jag fått i mig något giftigt ämne.

3

Man får lov att förvara hur mycket bensin man vill i garaget.

4

Kemiska produkter måste inte vara märkta med farosymboler.

5

I hemmet finns det ofta farliga ämnen/kemikalier.

6

Den orangea skylten på fordon talar om att det finns farligt gods i lasten.

7

Transport av farligt gods sker bara på vägar.

8

Det är ingen fara att blanda olika kemikalier.

9

Varningstexter på produkter behöver man inte läsa innan man använder dem.

10

Har man fått stänk i ögat från något farligt ämne ska man genast skölja
med vatten.

11

Det är helt okej att slänga batterier i soppåsen.

12

Har man andats in något giftigt behöver man genast få frisk luft.

13

Vid en frätskada bör man skölja med svalt vatten i minst 15 minuter.

14

Vid en olycka med transport av farligt gods ska man hålla sig på avstånd.

Falskt
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