
Superreiniger mit Activ-Power

Wie wirkt der Superreiniger? Die starke, gut haftende  

Activ-Formel löst schnell und zuverlässig hartnäckige, eingebrannte 

Verschmutzungen und Verkrustungen. Ideal für Backöfen, Backbleche, 

Grillroste/-geräte und Kaminfenster. Ohne aggressive Dämpfe und Gerüche.

Anleitung: 1) Flächen gleichmässig im kalten Ofen einsprühen. Ofen danach 

schliessen. 2) 20 Minuten wirken lassen. 3) Mit frischem Wasser und Schwamm  

gut auswaschen. Nicht geeignet für lackierte oder vorgeschädigte Flächen, Kunststoffe  

und verzinktes Blech.

Achtung

PowerproduzentReinigungsstrasse 10
9999 Schaumingen

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside.  

Enthält Kaliumhydroxid, 2-Methyl-4-phenylpentanol

Gefahrenhinweis: Verursacht 

 Hautreizungen. Kann allergische 

  Hautreaktionen verursachen. 

   Giftig für Wasserorganismen, 

     mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis: Darf nicht in die Hände 

von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat er-

forderlich, Verpackung oder Etikett bereit-

halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 

lang mit Wasser spülen. Vorhandene Kontakt-

linsen nach Möglichkeit entfernen. BEI KONTAKT 

MIT DER HAUT: Mit Wasser und Seife waschen. 

Einatmen von Nebel/Aerosol vermeiden.
Infoline:  0848 80 80 83375 ml

Made in Switzerland

புதிய குறியீடுகள் 

தினசரி அபாயததிறகான 

சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுசூழலை 

பாதுகாகக: அபாய குறியடீுகள் மற்றும் 

பாதுகாப்பு குறிப்படீுகலை பினபற்றவும்.

இரசாயன பபாருடகலை தினசரி வாழவில்  
கவனமாக லகயாை உதவும் ஒரு பிரசசாரம்

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Eidgenössische Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

Bundesamt für Umwelt BAFU

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

லேபிள் குறிதத தகவல்
இவவாறான அல்ைது இது பபானற பைபிைில்  
நாடடின மூனறு பமாழிகைில் ஒனறில்  
பபாருடகைின மீது எழுதப்படடிருப்பலத நீஙகள் 
காணைாம். கீபழ உள்ை தகவல்கள் கண்டிப்பாக  
அதன பமல் குறிப்பிடப்படடிருககும்.

புதிய அபாய குறியீடுகளை 
பினபறறவும்!
புதிய அபாய குறியடீுகலை பினபற்றவபத இரசாயன பபாருடகலை 
கவனமாக லகயாைவதில் முதல் படியாகும்  அலனத்து இரசாயன 
பபாருள்கைிலும் இப்பபாது, புதிய, உைகம் முழுவதும் ஒனபறயான 
அபாய குறியடீுகலை நீஙகள் காணைாம். இநத குறியடீுகள் மற்றும் 
உலறயின மீது குறிப்பிடப்படடுள்ை பாதுகாப்பு விவரஙகள், 
நீஙகள் இரசாயன பபாருடகலை வாஙகுவதிலும் லகயாள்வதிலும் 
உதவும். இநத உைகைாவிய ஒனறுபடட முலற - சுருககமாக 
ஜிஎசஎஸ் - உடனடியாக பசயல்முலறயில் வருகிறது. இநத 
மாற்றம் பதாடரசசியாக நடகக பவண்டியதன காரணமாக, 2017-ஆம் 
ஆண்டு வலர பலழய குறியடீுகலை பகாண்ட பபாருடகள் (ஆரஞ்ச 
நிறமுலடய அபாய குறியடீுகள்)  விற்பலனயில் இருககும். 

அபாய குறியீடு
கீபழ உள்ை தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகள் 
அலனத்து அபாயமான வடீடிபைா அல்ைது 
பதாழில்ரீதியாக உபபயாகிககப்படும் ரசாயன 
பபாருடகைில் கண்டிப்பாக குறிப்பிடப்படடு 
இருககும். இவற்லற எப்பபாதும் பினபற்ற 
பவண்டும்.

அபாய குறியீடுகள் 
சடடத்தின மூைம் 

நிரணயிககப்படடுள்ைது.  
உைகம் முழுவதும்  

ஒனறு

அபாய குறிப்புகள்
அபாயத்லத குறித்த  
துல்ைிய விைககம் 

“பபாதுவான பண்புகள்”  
பினபககத்லதப் பாரககவும்

பாதுகாப்புக் குறிப்புகள்
அபாயத்லத தவிரகக நீஙகள் 

எனன பசயய பவண்டும
(“நடவடிகலககள் ”) பினபககத்லதப்  

பாரககவும் 

அபாய அைவு
அபாயத்தின தீவிரத்லத  

எைிய முலறயில்  
குறிககிறது

பபாருள் பபயர்

பபாருள் விைக்கம்
தயாரிப்பாைர குறிப்பிடட 
பயனபாடலட தவிர பவறு  
எநத காரணத்திற்காகவும்  
ஒரு பபாருலை உபபயாகிகக 
கூடாது.

பயனபடுததும் வழிமுளற 
விபசடமாக அைவு  
வழிமுலறலய எப்பபாதும் 
மிகசசரியாகப் பினபற்றவும்.

உள்ைடக்கப் பபாருடகள்
எவவிதமான பதாரத்தம் 
கடடாயமாக உள்ைடககப்பட 
பவண்டும் எனபது சடடரீதியாக 
நிரணயிககப்படடுள்ைது. எநதப் 
பபாருடகள் உள்ைடஙகியுள்ைன 
எனபலத பதரிவிப்பது சடடப்படி 
கடடாயமாகும்.

தயாரிப்பாைர் முகவரி

அபாயஙகள்

இரசாயன பபாருடகலை தவறாக லகயாளுவது காயத்திபைா அல்ைது பமாசமான சுகாதார பகடடிபைா முடியககூடும்.  

அபாய தகவல்கலை படித்து, தகக பாதுகாப்பு நடவடிகலக எடுப்பதின மூைம், நாம் காயஙகலையும், நீண்டகாை  

சுகாதார பகடுகலையும் தவிரககைாம். பாதுகாப்பு நடவடிகலககள் குறித்த தகவல்கள் மற்றும் வழிமுலறகலை நீஙகள்  

உஙகள் நிறுவனத்தின பாதுகாப்பு அதிகாரியிடமிருநபதா அல்ைது பபாருலை வாஙகிய இடத்திைிருநபதா பபற்றுக  

பகாள்ைைாம்.

 இரசாயன பபாருடகளை கவனமாக ளகயாை உதவும் முளறகள்

பாதுகாப்பு கண்ாடி  

Schutzbrille

Lunettes de protection 

Occhiali di protezione

பாதுகாப்பு முகமூடி 

Schutzmaske

Masque de protection

Maschera protettiva

பாதுகாப்பு ளகயுளற 

Schutzhandschuhe

Gants de protection

Guanti protettivi

வழக்கமான தனக்கான பாதுகாப்பு உபகர்ம்

தக்க பாதுகாப்பு 

இரசாயன பபாருடகலை லகயாளுவதில் அபாய தகவல்கலை படித்து அதனபடி நடநது பகாள்ளும் நபர, தம்லம விபத்துகைிைிருநது 

பாதுகாத்துகபகாள்ளுகிறார. கீழககண்டவாறு நாம் நம்லம பாதுகாத்துகபகாள்ை முடியும்: 

மூச்சு உள்வாஙகுதல்

நிேளம: சுவாச குழாயில் இரசாயன பபாருடகலை 

உள்வாஙகும் அபாயம், இரசாயன  பபாருடகலை 

பதைிப்பதன மூைம் எப்பபாது உள்ைது. பமலும் 

அலரககும் பவலைகளும் சுவாசப் பாதுகாப்புக 

கவசம் அணியாமல் காற்பறாடடம் குலறவாக 

இருககும் இடஙகைில் பவலை பசயவது இநத 

அபாயத்திற்கு காரணமாக இருககககூடும்.

அபாயஙகள்: ஆவிகலை, தூசி மற்றும் 

வாயுககலை சுவாசிப்பது சுவாச குழாய எரிசசைில் 

முடியககூடும். பமலும் இலவ இரத்த ஓடடத்தில் 

கைநது பகாமா மற்றும் மூசசினலம பநாயில் 

முடியும் அபாயமும் உள்ைது.

லதால் பதாடர்பு

நிேளம: பதைிப்பான, பதாலை பபடபரால் பபானற 

இரசாயன பபாருைில் சுத்தம் பசயவது அல்ைது 

பாதுகாப்புக லகயுலற இல்ைாமல் பவலை 

பசயவதின மூைமாகவும் பதால் இரசாயன  

பபாருடகளுடன பதாடரபுக பகாள்ைககூடும்.

அபாயஙகள்: பதால் பதாடரபு எரிசசல் அல்ைது 

பதால் பநாயில் முடியககூடும். பமலும்  

பதாடரபு அைரஜி, நீண்ட காை பநாய மற்றும் 

இரத்த ஓடடத்தில் கைநது நசசாக முடியும் அபாயம் 

உள்ைது.

கணகளுக்கான அபாயம்

நிேளம: ஒரு இரசாயன தயாரிப்பு பதைிப்பான 

மூைமாகபவா அல்ைது அழுககான லககலை 

பதாடுவதன மூைமாகபவா அல்ைது பாதுகாப்பு 

கண்ணாடிகலை அணியாமல் இருப்பதன 

மூைமாகபவா, கண்கலை அலடயககூடும்.

அபாயஙகள்: கண்களுடன பதாடரபு கண் அரிப்பு 

அல்ைது பாரலவ பகாைாறில் முடியககூடும்.

உடபகாள்ளுதல்

நிேளம: தூசி, திரவஙகள் மற்றும் இதர 

பபாருடகள், உதாரணமாக அழுககான லககளுடன 

உண்பது அல்ைது உணவு பாத்திரஙகைில் 

லவககப்படட இரசாயன எசசஙகள் மூைமாக 

உடபகாள்ைப்படும் அபாயம் உள்ைது.

அபாயஙகள்: இலவ அரிப்புகைிபைா அல்ைது 

வாய எரிசசல், குடல் எரிசசல் அல்ைது 

வயிற்று எரிசசைில் முடியககூடும். இலவ 

உள்வாஙகப்படடால் இரத்தில் கைநது நசசாக 

முடியும் அபாயம் உள்ைது. இது மரணத்திலும் 

முடியககூடும். விைககு எண்லணயிலுருநது வரும் 

ஆவிலய உள் வாஙகுவதும் அதன மூைன வரும் 

நுலரயரீல் பநாயும் குலறத்பத கவனத்தில்க 

பகாள்ைபடுகிறது.  ஒரு சிறிய அைவு கூட 

மரணத்தில் முடியைாம்.

சுவாசப் பாதுகாப்புக் கவசம்  

இதன மூைன நீஙகள் உஙகள் 

நுலரயரீல்கலை தூசி மற்றும் நஞ்சு 

தனலமயுலடய ஆவிகைிைிருநது 

பாதுகாககைாம். ஒரு தயாரிப்லப 

நீஙகள் உள் அலறககுள் மடடுபம 

உபபயாகப்படுத்தும் பபாது, உதாரணமாக, 

அலரககும் பவலை, அலத 

காற்பறாடடமாக லவகக மறககாதீர.

நீணட ஸ்லீவ் பகாணட 

உளடகள், மூடிய 

காே்ிகள் 
வண்ணமடிககும் பவலை பசயயும் 

பபாது உஙகள் பதாலை தூசி மற்றும் 

பதைிப்பான இருநது காககவும். 

பாதுகாப்பு கண்ாடி 

கண்கள் மிக எைிதில் பாதிப்பலடபலவ 

ஆதைால் கண்கலை எப்பபாதும் 

பாதுகாகக பவண்டும். நீஙகள் அடுமலன 

மற்றும் வாயகால் சுத்தப்படுத்தும் 

பபாருள்களுடன பவலை பசயயும் பபாது 

எப்பபாதும் கண்ணாடிகலை அணியவும்.

பாதுகாப்பு ளகயுளற 

லககள் எப்பபாதும் பவைிப்படடு 

இருப்பலவ, அதனால் அதிக 

கவனம் பதலவ நீஙகள் அடுமலன 

மற்றும் வாயகால் சுத்தப்படுத்தும் 

பபாருள்களுடன பவலை பசயயும் பபாது 

எப்பபாதும் பாதுகாப்பு லகயுலறகலை 

அணிநது உஙகலை பாதுகாத்துக 

பகாள்ைவும்.

இரசாயன பபாருடகளை கவனமாக 

ளகயாைவும்
இதன மூைம் நீஙகள் உடல் நைலனயும் சுற்ற சூழலையும் 

பாதுகாகக முடியும்

வாஙகுதல்

1   அபாய குறியடீுகலை பினபற்றவும ்

2   அபாய குறியடீுகலை படிககவும்

3   மாற்றுப் பபாருடகலை பரிசீைிககவும்

4   பதல
வககு அதிகமாக வாஙகாமல் இருககவும்

உபலயாகம்

5   பயனபடுத்தும் வழிமுலறகலை பினபற்றவும்

6   பாது
காப்பு வழிமுலறகலை பினபற்றவும்

7   தகக
 பாதுகாப்பு உபகரணஙகலை அணியவும்

8   பாரல
வயில் இல்ைாது இருகக விட பவண்டாம். 

லசர்தது ளவததல் மறறும் அழிததல் 

9  குழநலதகளுககு எடடாத தூரத்தில்  

 பாதுகாப்பாக லவககவும்

10  உணவு லவககும் பாத்திரஙகைில் எப்பபாதும்  

 லவககக கூடாது

11  அழித்தலுககான வழிமுலறலய பினபற்றவும்

தமிழ
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இப்பபாழுபத இைவசமாக ஆப் ஸ்படாரில் இருநது  பதிவிறககம் பசயயவும் (ஆனறாயட மற்றும் ஆப்பிள் கருவிகளுககு) பநரடி அவசர கால் பதாடரபு பசயலுட ன புதிய பகமினஃபபா ஆப், பஜரமன, ஃப்பரனச  மற்றும் இத்தாைிய பமாழிகைில்.

k  உள்வாஙகியப் பின்
•  உடனடியாக அவசரகால் எண் 145-ஐ பதாடரபு பகாள்ைவும்

•  வாநதி எடுகக லவகக பவண்டாம். மருத்துவர 

ஆபைாசலன இல்ைாமல் எநத திரவமும் பகாடுகக 

பவண்டாம் (145 அல்ைது மருத்துவர) 

k  மூச்சின மூேம் உள்வாஙகியப் பின் 

• நனறாக காற்று வரவிடவும்; மூடிய இடஙகைில் கவனமாக 

இருககவும். காப்பாற்றுபவர காயம் அலடயககூடாது

• பநாயாைிலய அலமதிப்படுத்தவும்

k  லதால் பதாடர்பின பிறகு

• வலை உலடகலை உடபன கலையவும்

• சம்பநதப்படட பதால் இடத்லத உடபன ஓடும் தண்ணரீில் 

கழுவவும்

• எரிசசல் இல்ைாத பதாலை சவரககாரம் மற்றும் நீர 

பகாண்டு கழுவவும்

24-ம்ி லநர அவசரகாே எண: 145

அவசரம் இல்லை எனறால் 044 251 66 66-ஐ  

அலழககவும் இலணயத்தில் www.toxi.ch

k  கணகைில் பதைிக்கபடடால்

• கண்கலை உடபன 10 நிமிடம் ஓடும் தண்ணரீில்  

கழுவும்; கண்கலை நனறாக திறநது லவககவும்.

k  சுரள் இழந்துவிடடால்

• சுரலண இழநதவலர பககவாடடில் படுகக லவககவும்.  

தலை கீழபநாககி இருகக பவண்டும்

• மருத்துவ உதவிலய நாடவும்

• எநத திரவவும் ஊற்றககூடாது

• வாநதி வரலவகக கூடாது

k  மூச்சு மறறும் இரதத ஓடடம்  

  நினறுவிடடால்

• உடனடியாக 144-ஐ (ஆம்புைனஸ்) அலழககவும்

• பதலவப்படடால் இதர பபாருடகள் (மாத்திலர துணுககு, வாநதி) 

ஆகியவற்லற வாயிைிருநது அகற்றவும்.

• இறுககமான உலடகலை தைரககவும்

• மூசலசடப்பின பபாது: சிறநத முலறயின மூைம் மூசலச 

வரலவப்பது (கவனம்: லசயலனடாக இருப்பின (பாதாம் 

வாசம்) வாய-வாய முயற்சி உதவி பசயபவருககு ஆபத்தானது)

• மாரலடப்பின பபாது: மார மஸாஜ் பயிற்சி பபற்ற உதவுபவர 

மூைமாக

முதல் உதவி
இரசாயன பபாருடகைால் ஏற்படும் விபத்துகளுககு வழிகாடடி: பமாளபல் ஆப்

இைவச பமாலபல் ஆப் புதிய அபாய குறியடீுகள் மற்றும் இரசாயன 
பபாருடகலை லகயாள்வது குறித்த தகவல்கலை உள்ைடககியுள்ைது. 
குறியடீுகள் பற்றிய விைககம் தவிர, இநத பமாலபல் ஆப் அவசர 
காைத்தில் எடுகக பவண்டிய நடவடிகலககலையும் குறிககிறது – அவசர 
காை எண் 145-ஐ (நசசு லமயம்) பநரடியாக அலழப்பது உடபட  

கவனம் ஆபதது

லதால் எரிச்சல் 

உருவாக்கும், 
அேர்்ிகள் சாததியம். 

தூக்க உ்ர்வு 

சாததியம். ஒலர முளற 

பதாடர்பிலேலய 

நச்சுததனளம 
உருவாக்கும் ஓலசான 

பாதிப்பு சாததியம்

பதால் பதாடரலப 

தவிரககவும். பதலவயான 

அைவு மடடுபம 

உபபயாகப்படுத்தவும். 

உபபயாகத்தின பின 

கவனமாக மூடவும்.

சாமான துைககி,   

சுத்தப்படுத்தும் பபாருள், கடுநீர

எரிச்சல் 
விளைவிப்பளவ

மீன, நீர் பூச்சிகள் 

மறறும் தாவரஙகள் 

லபானற நீர்வாழ் 

உயிரினஙகளுக்கு 

குளறந்த அைவிலேலய 

நீணடகாே லசதம் 

விளைவிக்கூடும் .

கடுலமயான பதால் 

மற்றும் கண் பசதாரத்லத 

விலைவிககைாம். 

குறிப்பிடட வஸ்துகலை 

கலரககைாம் 
(உதாரணமாக 
துணிகள்) விைஙகுகள், 

தாவரஙகள் மற்றும் 

உயிர வாழவனவிற்கு 

பதம்விலைவிககூடியது.

அடுமலண, கால்வாய 

சுத்தபடுத்தும் பபாருள், 

கடினமான சுத்தபடுத்தும் பபாருள் 

சுத்தபடுத்தும் அடககி 

பபரும் தளீய 
விளைவிக்க 
கூடியது

பநருப்பின பதாடர்பு 

மூேமாகலவா, சூடு, 

காறறு மறறும் நீர் 

பதாடர்பினாலோ தளீய 

உருவாக்க கூடும். 

தவறாக ளவக்கும் 

லபாது பவைிகார்ிகள் 

இல்ோமல் த ீஅபாயம் 

உள்ைது.

தீ விலைவிககும் 

மூைஙகலை தவிரககவும். 

தகக தீலயலணககும் 

சாதனஙகலை 
தயாராக லவககவும். 

லவககும் இடத்தில் 

உள்ை பவப்பத்லத 

கவனத்தில் பகாள்ைவும். 

உபபயாகத்தின பின 

கவனமாக மூடவும்.

கிரில் லைடடர, விைககு 

எண்பணய, சுத்தப்படுத்தும் 

பபாருள்

சுகாதரக்லகடு 
விளைவிக்கும் 

சிே உடல் அஙகஙகளை 

லசதப்படுததோம்.. 

உடனடியான 
மறறும் நீணடகாே 

சுகாதரக்லகடு 
விளைவிக்கும் 

அபாயம் உள்ைது. 

புறறுலநாய் அபாயம். 

கருவுறுதல் மறறும் 

குழந்ளத வைர்ச்சிளய 

லசதப்படுததவும் கூடும். 

சுவாசக் குழாயில் 

நுளழந்தல் மர்ம் 

ஏறபடும் வாய்ப்பு 

உள்ைது. 

எப்பபாதும் 
உள்பகாள்ைகூடாது, ,  

பதாடரலப தடுககவும், 

நீண்டகாை பசதத்லத 

நிலனவில் பகாள்ைவும். 

உபபயாகத்தின பின 

கவனமாக மூடவும்.

பபடபரால், பமத்தனால், 

வாரனிஷ், கிரில் லைடடர, 

விைககு எண்பணய, குறிப்பிடட 

ஈத்தர எண்பணயகள்

நீர்வைதளத 
லசதப்படுதத 
கூடியளவ

மீன, நீர் பூச்சிகள் 

மறறும் தாவரஙகள் 

லபானற  
நீர்வாழ் 
உயிரினஙகளுக்கு 

குளறந்த அைவிலேலய 

நீணடகாே லசதம் 

விளைவிக்கூடும் .

பைபிள் மீதுள்ை 

அபாய மற்றும் 

பாதுகாப்பு விவரஙகலை 

பினபற்றவும். 
உபபயாகத்தில் இல்ைாத 

பபாருடகலை வாஙகிய 

இடத்திபைா அல்ைது 

சிறப்பு கழிவாக 

அப்புறபடுத்தவும்.

பாைிஷ் விைககி,   

பூசசிபகால்ைிகள், ஸ்விம்மிஙக 

ரசாயஙகள், எஞ்சின ஆயில்

மிக்க நச்சு 
்ளமயுளடயது

சிறிது உடபகாணடாலே 

மர்ததில் 
முடியக்கூடும். 

உபபயாகிககும் பபாது  

மிகக கவனம். 
லகயுலற மற்றும் 

முகமூடி பபானற தகக 

பாதுகாப்பு உலடகலை 

உபபயாகப்படுத்தவும். 

சம்பநதபடாத நபலர 

ஆபத்தில் இருநது 

காககவும். உபபயாகத்தின 

பின கவனமாக மூடவும்.

எைி பாஷாணம்

த ீவிளைவிக்க 

கூடியது

தளீய விளைவிக்கலவா 

அல்ேது 
தவீிரப்படுததலவா 

கூடும். தயீின லபாது 

பிரா்வாயுளவ 

விடுவதால், சிறப்பு 

பபாருடகைின 

துள்க்பகாணலட 

கடடுப்படுதத முடியும். 

பநருப்ளப 

டடுப்படுத்துவது 

இயைாது.த 
விலைவிககும் 
பபாருடகைிைிருநது 

தள்ைி லவககவும். 

தகக தீலயலணககும் 

சாதனஙகலை 
தயாராக லவககவும்.  

உபபயாகத்தின பின 

கவனமாக மூடவும்.

நீர பபராகசட, ஈயம்

பநருப்பின அருகில்

வரும் லபாது,  

தபீ்பபாறிகள், 
சூடு இவறறால் 

பவடிக்ககூடும். தவறாக 

ளவக்கும் லபாது 

பவைிகார்ிகள் 

இல்ோமல் பவடிக்கும் 

அபாயம் உள்ைது.

பயிற்சசி பபற்றவர 

மடடுபம உபபயாகிகக 

பவண்டும். லவககும் 

பபாதும் உபபயாகத்தின 

பபாதும் சுற்றுசூழல் 

பவப்பத்லத நிலனவில் 

பகாள்ைவும். 
உபபயாகத்தின பின 

கவனமாக மூடவும்.

லநடபரா கைிசரின

அழுதததில் 
இருக்கும் வாயு

திரவ வடிவான, 

இருக்கப்படட வாயுளவ 

உள்ைடக்கியது.. 

வாசமில்ோத அல்ேது 

பார்க்க முடியாத 

வாயுகள் பதரியாமல் 

பைிலயறக்கூடும். 

அடக்கப்படட வாயுகளை 

உள்ைடக்கிய வாைிகள் 

சூடடினாலோ அல்ேது 

வடிவு மாறறததாலோ 

பவடிக்கூடும்.

சூரிய பவைிசசத்தில் 

இருநது தனித்து லவத்து, 

நல்ை காற்பறாடடமான 

இடத்திடல் பாதுகாத்து 

லவககவும் (பாதாை 

அலறயில் அல்ை!). 

உபபயாகத்தின பின 

கவனமாக மூடவும்.

ப்பராப்பபன மற்றும் ப்யூடபடன 

வாயு குடுலவகள், காரபன லட 

ஆகலசடு 2-குடுலவகள் பசாடா 

தயாரிப்பதற்கு

வழக்கமான தனளமகள்

(தயாரிப்பு பைபிைின  

பமலுள்ை அபாய  

குறிப்லப பாரககவும்)

முளறகள்

(தயாரிப்பு பைபிைின  

பமலுள்ை பாதுகாப்பு 

குறிப்லப பாரககவும்) 

 

தயாரிப்பு  

உதார்ஙகள்

அபாய குறியீடுகள் பறறிய ஒரு கணல்ாடடம்


