
Quiz: Omgaan met chemische producten

Omgaan met chemicaliën is nooit een banale aangelegenheid. We moeten voorzorgsmaatregelen nemen. Doe 
deze quiz om je kennis te testen.

Kies de juiste antwoord(en).

Een chemische stof kan het lichaam binnendrin-
gen ....

1.

enkel via de luchtwegen

enkel door de huid

via de huid, ogen en luchtwegen

2.
Wanneer een product wordt geclassificeerd als 
een «oxidator», betekent dit ...

dat het alleen kan ontbranden in aanwezigheid 
van een intense hittebron

dat het gemakkelijk zuurstof en andere stoffen 
afgeeft die nodig zijn voor verbranding. Het is een 
bron van vuur en explosie

dat het een vaste stof is 

3.
Op het etiket van een chemische stof vind je 
altijd...

het telefoonnummer van de verkoper

gevarenpictogrammen

de chemische formule van het product



4.
Wat mag er niet worden gedaan bij het omgaan 
met een chemische stof?

Handen direct afspoelen onder de kraan bij 
contact met de huid

Handen wassen na het uittrekken van bescher-
mende handschoenen

De fles bij de dop vastpakken

5.
Als jobist kan ik in principe niet omgaan met... bleekmiddel (javel)

aceton

white spirit

6.
Ik word gevraagd om de inhoud van een flacon 
te gebruiken die niet is geëtiketteerd, ik ...

doe dat, als ik het product krijg, moet het zijn dat 
het niet gevaarlijk is

vraagt   wat het is en of er een veiligheidsinforma-
tieblad of instructies zijn

stelt voor dat men de naam van het product op 
de fles schrijft. 

7.
Sommige chemicaliën kunnen gevoeligheid 
veroorzaken, dit betekent dat ...

mijn lichaam aan het product zal wennen, na 
een tijdje zal het veilig zijn

Ik rode uitslag krijg waar het product in contact 
is geweest met mijn huid, niets ernstigs

mijn lichaam kan reageren op het product zon-
der dat het gezien wordt

8.
Chemicaliën moeten altijd worden opgeslagen ... op een fris en geventileerd plaats

allemaal tesamen

rekening houdend met het feit dat sommige 
onverenigbaar kunnen zijn


