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Wersja 2.0

Pełna aktualizacja zawartości i struktury wytycznych. Główne
zmiany wprowadzone w wytycznych:

wrzesień
2016 r.



zmiana wynikająca z 4. dostosowania rozporządzenia CLP
do postępu technicznego (ATP) [rozporządzenie Komisji
(UE) nr 487/2013], zapewniająca zgodność CLP z 4.
zmienionym wydaniem Globalnie Zharmonizowanego
Systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS);



uwzględnienie przepisów 5. dostosowania rozporządzenia
CLP do postępu technicznego (ATP) [rozporządzenie
Komisji (UE) nr 944/2013], zmieniających zwrot
wskazujący środki ostrożności P210 w celu pełnego
dostosowania go do zmian wynikających z 5. zmiany GHS
ONZ;



dodanie nowej sekcji 3.5.1 dotyczącej zamknięć
utrudniających otwarcie przez dzieci i wyczuwalnych
dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie;



dodanie nowej sekcji 3.5.2 zawierającej informacje o
dodatkowych środkach bezpieczeństwa dotyczących
płynnych detergentów przeznaczonych do prania, w
opakowaniach rozpuszczalnych, przyjętych przez Komisję
rozporządzeniem (UE) nr 1297/2014;



dodanie nowych sekcji 4.2.1 i 4.2.2 precyzujących
przepisy art. 18 ust. 3 CLP dotyczące identyfikatorów
produktu dla substancji i mieszanin;



restrukturyzacja informacji zawartych w sekcji 4.3 przez
wprowadzenie nowych sekcji 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3;



dodanie nowej sekcji 4.3.4 zawierającej opis pustych
piktogramów;



restrukturyzacja i sprecyzowanie informacji dotyczących
oznakowania uzupełniającego w sekcji 4.8 przez
włączenie nowych sekcji 4.8.1 i 4.8.2;



dodanie sprecyzowania kwestii „czytelności” i
„minimalnego rozmiaru czcionki” w sekcji 5.2;



restrukturyzacja i aktualizacja tekstu w sekcji 5.3 w celu
odzwierciedlenia przepisów art. 29 rozporządzenia CLP
oraz pkt 1.5.1 i 1.5.2 załącznika I do CLP;



dodanie informacji dotyczących wymogów ogólnych i
szczegółowych dla etykiet rozkładanych w sekcji 5.3.1.1;



Sekcja 6: aktualizacja etykiet i tekstu w przykładach
zgodnie z przepisami 4. i 5. dostosowania rozporządzenia
CLP do postępu technicznego;



usunięcie przykładu 6.6 (etykieta w jednym języku
dotycząca środka ochrony roślin do celów dostawy i
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dodanie nowego przykładu 6 (etykieta rozkładana dla
mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa);



dodanie nowej sekcji 6.1 z wydzielonymi przykładami
etykiet na opakowaniach, które są małe lub trudne do
oznakowania;



dodanie nowej sekcji 6.1 zawierającej opis oznakowania
produktów dwuskładnikowych;



sprecyzowanie i rozszerzenie tekstu w sekcji 7.2;



Sekcja 7.3: aktualizacja zwrotów wskazujących środki
ostrożności w tabelach wyboru zgodnie z przepisami 4. i
5. dostosowania rozporządzenia CLP do postępu
technicznego;



Sekcja 7.4: aktualizacja przykładów praktycznych
zgodnie z przepisami 4. i 5. dostosowania rozporządzenia
CLP do postępu technicznego;



usunięcie nieaktualnych odniesień do przeszłych
terminów i przepisów DSD i DPD w całym dokumencie;



dostosowanie dokumentu do najnowszych wymogów
ECHA w zakresie wizerunku firmy.

Pełna aktualizacja wytycznych. Główne zmiany wprowadzone w
wytycznych:


zmiana wynikająca z 8. dostosowania rozporządzenia CLP
do postępu technicznego (ATP) [rozporządzenie Komisji
(UE) nr 2016/918];



dodanie nowej sekcji 5.4.2 wyjaśniającej kwestię
opakowań wykorzystywanych do konsolidacji opakowań
dostawczych w czasie transportu;



aktualizacja zwrotów wskazujących środki ostrożności
zgodnie z przepisami 8. dostosowania rozporządzenia
CLP do postępu technicznego (sekcja 6, sekcja 7.3 i
sekcja 7.4).

Pełna aktualizacja wytycznych. Główne zmiany wprowadzone w
wytycznych:


zmiana wynikająca z rozporządzenia Komisji (UE)
2017/542 zmieniającego rozporządzenie CLP poprzez
dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych
informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach
zagrożenia zdrowia;



dodanie nowej sekcji 6.2 zawierającej opis oznakowania
produktów wieloskładnikowych i przykładowe etykiety;



usunięcie nieaktualnego akapitu „Ograniczone
odstępstwo w przypadku ponownego oznakowania i
przepakowania” w sekcji 2.4 oraz usunięcie nieaktualnej
sekcji 3.4 zatytułowanej „Różnice pomiędzy zasadami
oznakowania zgodnie z CLP a zasadami oznakowania
określonymi w DSD/DPD”;

Lipiec 2017
r.

Marzec 2019
r.
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zmiany redakcyjne i zmiana układu dokumentu;



zmiana nazwy sekcji „Preambuła” na „Wstęp” i
umieszczenie sekcji przed spisem treści;



aktualizacja uszkodzonych i nieaktualnych hiperłączy;



zmiana numeracji sekcji, tabel i rysunków.
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Wstęp
Niniejszy dokument zawiera szczegółowe przepisy dotyczące oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin chemicznych na podstawie tytułów III i IV rozporządzenia (WE) nr
1272/20081 (rozporządzenie CLP lub CLP). Celem niniejszego dokumentu jest
zapewnienie producentom, importerom, dalszym użytkownikom i dystrybutorom
substancji i mieszanin pomocy w skutecznym stosowaniu rozporządzenia CLP.
Niniejsze wytyczne zawierają odpowiednie zmiany wynikające z 2., 4., 5. i 8.
dostosowania rozporządzenia CLP do postępu technicznego, a także zmiany
wprowadzone do rozporządzenia CLP w wyniku dostosowania do postępu technicznego,
które dotyczą oznakowania i pakowania płynnych detergentów przeznaczonych do
prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia [rozporządzenie (UE)
nr 1297/2014].
Niniejszy dokument zawiera także istotne zmiany wynikające z rozporządzenia Komisji
(UE) 2017/542 zmieniającego rozporządzenie CLP poprzez dodanie załącznika VIII w
sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach
zagrożenia zdrowia.
Wszystkie aktualne wytyczne ECHA są dostępne na stronie internetowej ECHA:
https://echa.europa.eu/pl/support/guidance.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006; Dz.U.
L
353
z
31.12.2008,
s.
1
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/pl/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601)
1
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1. Wprowadzenie
1.1 Kto powinien przeczytać ten dokument?
Niniejszy dokument jest skierowany do dostawców substancji chemicznych i mieszanin,
tj. do:


producentów i importerów substancji;



importerów mieszanin;



dalszych użytkowników substancji i mieszanin, w tym formulatorów;



dystrybutorów substancji i mieszanin, w tym podmiotów prowadzących handel
detaliczny.

Wszyscy dostawcy muszą zapewnić oznakowanie i pakowanie swoich substancji i
mieszanin zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP (lub CLP) przed wprowadzeniem ich
do obrotu w UE.

1.2 Co zawiera niniejszy dokument?
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wymogów w zakresie oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin określonych w rozporządzeniu CLP. Otwierająca
wytyczne sekcja 2 zawiera ogólne informacje dotyczące rozporządzenia CLP, w tym
podstawę prawną, zakres i aktualizację etykiet zgodnych z CLP. Ponadto zawiera
informacje na temat terminów dotyczących klasyfikacji, oznakowania, pakowania i
aktualizacji etykiet zgodnych z CLP. Kolejne sekcje 3 i 4 wytycznych zawierają
wyjaśnienia dotyczące wymogów w zakresie oznakowania i pakowania oraz zasady
stosowania elementów etykiety zgodnej z CLP. Sekcja 5 przedstawia wytyczne dotyczące
szczególnych aspektów oznakowania substancji niebezpiecznych zgodnie z
rozporządzeniem CLP (takich jak wyłączenie z określonych wymogów w zakresie
oznakowania i pakowania, związki między CLP a zasadami oznakowania w transporcie,
wymogi w zakresie oznakowania w szczególnych przypadkach wyjątkowych opakowań).
Sekcje 6 i 7 wytycznych zawierają praktyczne przykłady ilustrujące różne sytuacje, które
mogą mieć miejsce podczas projektowania etykiet.
Niniejsze wytyczne mają w szczególności wyjaśnić następujące kwestie:


aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu wymaganej wielkości
etykiety;



jakie informacje uzupełniające są możliwe i gdzie je umieścić na etykiecie
(sekcja 4.8 niniejszych wytycznych);



warunki wyłączeń dla małych opakowań;



związki między CLP a zasadami oznakowania w transporcie;



wymogi techniczne dotyczące płynnych detergentów przeznaczonych do prania, w
opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia;



zasady wyboru najbardziej odpowiedniego zestawu zwrotów wskazujących
środki ostrożności dla danej etykiety;



rozmieszczenie informacji na etykiecie w celu zapewnienia odpowiedniej
czytelności.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania kryteriów CLP w odniesieniu do zagrożeń
fizycznych, zdrowotnych i środowiskowych zamieszczono w Poradniku na temat
stosowania kryteriów CLP. Informacje ogólne na temat podstawowych właściwości i
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2. Informacje ogólne
2.1 Podstawa prawna
Rozporządzenie CLP to rozporządzenie UE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin. Jest ono oparte na Globalnie Zharmonizowanym
Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów Organizacji Narodów Zjednoczonych
(GHS ONZ). Rozporządzenie CLP weszło w życie w Unii Europejskiej z dniem 20 stycznia
2009 r. i obecnie jest prawnie wiążące także w państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) 2. Z dniem 1 czerwca 2015 r.
rozporządzenie CLP zastąpiło przepisy dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji
niebezpiecznych (DSD) i dyrektywy 1999/45/WE w sprawie preparatów niebezpiecznych
(DPD) (zob. sekcja 2.4 niniejszych wytycznych). Przepisy rozporządzenia CLP stosuje się
bezpośrednio do dostawców w UE, którzy produkują, importują lub użytkują substancje
chemiczne i mieszaniny bądź zajmują się ich dystrybucją.
Niniejsze wytyczne precyzują określone w CLP zasady oznakowania i pakowania, a także
pokazują na przykładach, jak może wyglądać układ etykiety.
Etykieta zgodna z CLP zasadniczo musi zawierać pewne elementy etykiety przejęte z
GHS ONZ, w tym piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze oraz
zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności wraz z
informacjami uzupełniającymi (zależnie od przypadku) w sposób odzwierciedlający
przypisaną klasyfikację substancji lub mieszaniny. Jednocześnie w rozporządzeniu CLP
zachowano pewne istniejące pojęcia dotyczące oznakowania pochodzące z dyrektyw DSD
i DPD, na przykład wyłączenia dla małych opakowań. Aby uwzględnić niektóre informacje
na temat zagrożeń, które nie zostały jeszcze objęte systemem GHS ONZ, a także dalsze
elementy etykiety wymagane na mocy innych przepisów UE, w rozporządzeniu CLP
wprowadzono pojęcie „informacji uzupełniających” na etykiecie.
Wszystkie dostarczane substancje i mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające
zagrożenie i znajdujące się w opakowaniu muszą być oznakowane zgodnie z tytułem III
(Informowanie o zagrożeniu przy pomocy oznakowania), a opakowanie musi być zgodnie
z tytułem IV (Opakowania) rozporządzenia CLP.
Innym kluczowym narzędziem informowania o zagrożeniu oprócz etykiety,
przeznaczonym dla użytkowników zawodowych i przemysłowych, jest karta
charakterystyki (SDS). Wymagany format i treść karty charakterystyki określono w art.
31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) i w załączniku II 3 do
tego rozporządzenia. Zostały one zmienione w celu dostosowania do przepisów GHS
ONZ, a także zapewnienia pełnej zgodności z rozporządzeniem CLP. Informacje
umieszczane na etykiecie określającej zagrożenia oraz w sekcji 2.2 karty charakterystyki
muszą być zgodne dla tej samej substancji lub mieszaniny4.

Rozporządzenie CLP włączono do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2012
z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniającą załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i
certyfikacja) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 309 z 8.11.2012, s. 6-6).
2

Na mocy rozporządzeń Komisji nr 453/2010 i 2015/830 wprowadzono zmiany w rozporządzeniu
REACH, polegające na zastąpieniu załącznika II do rozporządzenia REACH załącznikami do tych
rozporządzeń, w celu dostosowania wymogów dotyczących kart charakterystyki do zasad
sporządzania
kart
charakterystyki
zawartych
w
GHS
ONZ,
zob.:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html).
3

Urzędy Właściwe ds. REACH i CLP (CARACAL) zaaprobowały interpretację stanowiącą, że nie są
potrzebne standardowe wymogi dotyczące umieszczania niepowtarzalnego identyfikatora postaci
użytkowej (UFI) w karcie charakterystyki (poza mieszaninami nieopakowanymi). Należy zwrócić
4
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Dalsze informacje na temat sporządzania kart charakterystyki są dostępne w Poradniku
dotyczącym sporządzania kart charakterystyki.

2.2 Zakres oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia
CLP
Ogólnie rzecz biorąc, substancje i mieszaniny wprowadzane do obrotu są dostarczane w
opakowaniu z koniecznymi informacjami umieszczonymi na etykiecie. Substancja lub
mieszanina musi być oznakowana zgodnie z przepisami CLP, jeżeli:


substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie;



mieszanina, nawet nieklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, jest
wymieniona w art. 25 ust. 6 rozporządzenia CLP. W takim przypadku należy
zastosować uzupełniające elementy etykiety określone w części 2 załącznika II
rozporządzenia CLP, z podaniem identyfikatora produktu, nazwy i numeru
telefonu dostawcy.

Dodatkowo wyrób wybuchowy (tj. wyrób zawierający co najmniej jedną substancję lub
mieszaninę wybuchową), który spełnia kryteria opisane w pkt 2.1 załącznika I do CLP,
musi być oznakowany zgodnie z zasadami CLP.
Substancje i mieszaniny objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1107/20095
(rozporządzenie dotyczące środków ochrony roślin lub rozporządzenie PPPR) lub
rozporządzenia (UE) nr 528/2012 (rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych lub
rozporządzenie BPR) muszą zawierać odpowiednie elementy oznakowania zgodne z
rozporządzeniem CLP. Substancje i mieszaniny objęte zakresem rozporządzenia PPPR
muszą także zawierać zwrot uzupełniający EUH401 – „W celu uniknięcia zagrożeń dla
zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia” (zob. art. 25
ust. 2 rozporządzenia CLP). Z drugiej strony przepisy ww. aktów prawnych dotyczące
oznakowania pozostają w pełni skuteczne w odniesieniu do wszelkich produktów
objętych ich zakresem (zob. motyw 47 rozporządzenia CLP). W aktach tych przewidziano
na przykład odrębne przepisy dotyczące aktualizacji etykiet takich substancji i mieszanin,
stąd ich dostawcy muszą stosować te przepisy, a nie zasady CLP (zob. także art. 30 ust.
3 rozporządzenia CLP). Kolejne odstępstwo od CLP to inne zasady mające zastosowanie
do informacji, które można przekazać za pomocą ulotki jako alternatywnego sposobu na
umieszczenie wymaganego oznakowania (zob. sekcja 5.3.1.1 niniejszych wytycznych).
Rozporządzenie CLP obejmuje także wyłączenia z obowiązku spełnienia wymogów
dotyczących oznakowania i pakowania, na przykład w przypadku opakowań o tak małych
wymiarach lub o takim kształcie, że spełnienie ogólnych zasad dotyczących stosowania
etykiet nie jest możliwe (zob. sekcja 5.3.1 niniejszych wytycznych). Dodatkowo
rozporządzenie CLP pozwala dostawcom na pominięcie określonych elementów etykiet
(zob. sekcja 5.3.2 niniejszych wytycznych).

uwagę, że wnioski dotyczące zmian w załączniku VIII do rozporządzenia CLP i załączniku II do
rozporządzenia REACH są obecnie omawiane na poziomie CARACAL (dalsze szczegółowe informacje
na temat UFI można znaleźć w sekcji 4.8.1.1 niniejszych wytycznych).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009
r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady
79/117/EWG i 91/414/EWG, obowiązujące od dnia 14 czerwca 2011 r. Artykuł 80 rozporządzenia
(WE) nr 1107/2009 stanowi jednak, że w pewnych okresach przejściowych dyrektywa 91/414/EWG
będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do substancji czynnych wymienionych w załączniku I do tej
dyrektywy.
5
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Określone substancje i mieszaniny można dostarczać ogółowi społeczeństwa także bez
opakowania. W takim przypadku do substancji lub mieszaniny dołącza się kopię
elementów etykiety umieszczoną na przykład na fakturze. Obecnie dotyczy to jedynie
gotowej mieszanki cementowej i mokrego betonu (zob. sekcja 5.3.2.4 niniejszych
wytycznych).

2.3 Odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla
szczególnych przypadków
W rozporządzeniu CLP określono odstępstwa od zawartych w nim wymogów dotyczących
oznakowania w szczególnych przypadkach oraz warunki, w jakich stosuje się te
odstępstwa. Przykładem takiego szczególnego przypadku są metale w postaci bryły.
Artykuł 23 lit. d) rozporządzenia CLP stanowi, że w szczególnych przypadkach
odstępstwa od wymogów dotyczących oznakowania stosuje się do: „metali w postaci
bryły, stopów, mieszanin zawierających polimery, mieszanin zawierających elastomery”.
W pkt 1.3.4.1 załącznika I do rozporządzenia CLP zapisy art. 23 rozporządzenia CLP
uzupełniono o warunki, w których oznakowanie nie jest wymagane, tj. „jeżeli nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi w wyniku narażenia drogą oddechową, poprzez
spożycie lub kontakt ze skórą ani dla środowiska wodnego w postaci, w jakiej są
wprowadzane do obrotu”.
W rozporządzeniu CLP nie sprecyzowano, kiedy postać metalu powinna być uznawana za
bryłę. Nie można określić domyślnej granicznej wielkości cząsteczki, aby stwierdzić, czy
zapisy art. 23 rozporządzenia CLP dotyczą jakiegoś metalu.
Aby zastosować odstępstwo od wymogów dotyczących oznakowania, producent lub
dostawca muszą być w stanie wykazać, że metal lub stop nie stwarza zagrożenia w
formie, w jakiej trafia on do obrotu. Pkt 2.1 charakterystyki produktu winien zawierać
klasyfikację metalu oraz informację na temat zastosowania zwolnienia z wymogów
dotyczących oznakowania postaci, która trafia do obrotu.
W innych przypadkach wskazanych w art. 23 rozporządzenia CLP należy zapoznać się z
przepisami tego artykułu rozporządzenia CLP oraz z pkt 1.3 załącznika I do tego
rozporządzenia, gdyż niniejszy dokument nie zawiera dalszych wytycznych w tym
zakresie.

2.4 Terminy dotyczące klasyfikacji, oznakowania, pakowania i
aktualizacji zgodnych z CLP etykiet określających zagrożenie
Rozporządzenie CLP wprowadzano stopniowo przed jego pełnym zastosowaniem od dnia
1 czerwca 2015 r. W okresie przejściowym stosowano równolegle niektóre zasady CLP
oraz wcześniej obowiązujące przepisy (dyrektyw DSD i DPD), aby zapewnić
przedsiębiorstwom czas na przejście na zasady CLP. Przedsiębiorstwom zezwolono
jednak na pełne stosowanie rozporządzenia CLP, na zasadzie dobrowolności, już od
chwili jego wejścia w życie.
W przypadku substancji obowiązek klasyfikacji, oznakowania i pakowania zgodnie z
rozporządzeniem CLP miał zastosowanie od dnia 1 grudnia 2010 r. Od dnia 1 czerwca
2015 r. ten sam obowiązek ma zastosowanie również do mieszanin. Okres przejściowy
dla mieszanin zaklasyfikowanych, oznakowanych i opakowanych zgodnie z dyrektywą
DPD i wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. upłynął 1 czerwca 2017 r.
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Dyrektywy DSD i DPD nie mają obecnie zastosowania w żadnym kontekście, a
zarówno substancje, jak i mieszaniny muszą być zaklasyfikowane,
oznakowane i opakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. Klasyfikacja ta musi
być podana w karcie charakterystyki substancji i mieszanin. Nie obowiązuje już wymóg
przedstawiania w karcie charakterystyki klasyfikacji DSD ani dla substancji w ich
własnej postaci, ani dla substancji będących składnikami mieszanin lub klasyfikacji
DPD dla mieszanin. Obowiązkowe są wyłącznie odpowiednie informacje zgodne z CLP
(zob. również Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki).
Po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania, gdy nowa klasyfikacja jest wyższego
stopnia lub gdy wymagane jest wprowadzenie nowych uzupełniających elementów
etykiety, zgodnie z art. 30 CLP dostawca jest zobowiązany do aktualizowania informacji
na etykiecie bez zbędnej zwłoki, tj. najwcześniej jak tylko jest to praktycznie możliwe.
W przypadku gdy wymagane są inne zmiany oznakowania niż opisane powyżej (np.
zmiana na klasyfikację niższego stopnia lub zmiana danych kontaktowych dostawcy),
dostawca ma 18 miesięcy na aktualizację etykiety.
Jeżeli zharmonizowana klasyfikacja, nowa lub zaktualizowana, wynika z dostosowania
rozporządzenia CLP do postępu technicznego (ATP), data obowiązywania jest podana w
ATP.
Inne zmiany etykiety wymagające wprowadzenia w ciągu 18 miesięcy to aktualizacja
informacji zawartych w oznakowaniu określonych mieszanin, do których stosuje się
szczególne przepisy dotyczące oznakowania uzupełniającego zgodnie z częścią 2
załącznika II do rozporządzenia CLP.
W rozporządzeniu BPR i w rozporządzeniu PPPR przewidziane są jednak odrębne przepisy
dotyczące aktualizacji etykiet i dostawcy substancji lub mieszanin objętych zakresem
tych aktów prawnych muszą je stosować.
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3. Wymogi dotyczące oznakowania i pakowania zgodnie
z rozporządzeniem CLP
3.1 Ogólne zasady dotyczące oznakowania
Ogólne i szczegółowe zasady dotyczące treści i stosowania etykiet zgodnych z CLP
określono w art. 31 rozporządzenia CLP.
Rozporządzenie CLP wymaga, aby etykiety były trwale przytwierdzone do co najmniej
jednej powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającego substancję lub mieszaninę
i umożliwiały odczytanie ich treści w poziomie, gdy pakunek jest ustawiony w typowy
sposób. Same elementy etykiety, w szczególności piktogramy określające rodzaj
zagrożenia, muszą wyraźnie odróżniać się od tła. Ponadto wszystkie elementy etykiety
muszą mieć wielkość i odstępy między znakami umożliwiające łatwe odczytanie. Muszą
być wyraźnie i trwale oznaczone. Jeżeli elementy etykiety są w wyraźny sposób
umieszczone na opakowaniu, to faktyczna etykieta nie jest wymagana.

3.2 Elementy etykiety CLP określającej zagrożenie
Zgodnie z art. 17 rozporządzenia CLP substancja i mieszanina zaklasyfikowana jako
stwarzająca zagrożenie musi być opatrzona etykietą zawierającą następujące elementy:


nazwę, adres i numer telefonu dostawcy (dostawców);



nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych
ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona w innym miejscu na
opakowaniu;



identyfikatory produktu;



piktogramy określające rodzaj zagrożenia, jeżeli mają zastosowanie;



odpowiednie hasło ostrzegawcze, jeżeli ma zastosowanie;



zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, jeżeli mają zastosowanie;



odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności, jeżeli mają zastosowanie;



miejsce zawierające informacje uzupełniające, jeżeli mają zastosowanie.

Zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP 6 niepowtarzalny identyfikator postaci
użytkowej (UFI) (jeżeli ma zastosowanie) należy zawrzeć, tj. nadrukować lub
przytwierdzić, w etykiecie mieszanin objętych zakresem art. 45 rozporządzenia CLP i
załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (zob. sekcja 4.8.1.1 niniejszych wytycznych)7.
Należy zauważyć, że w stosunku do poszczególnych elementów etykiety obowiązują
zasady pierwszeństwa. Zasady te zostały szerzej objaśnione w sekcjach zamieszczonych
poniżej.

6

Zob. rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542.

Należy zwrócić uwagę, że CARACAL zaaprobowały możliwość nadrukowania UFI na opakowaniu w
pobliżu innych informacji umieszczonych na etykiecie zamiast na etykiecie. Podczas gdy zdaniem
Komisji Europejskiej oraz większości państw członkowskich łączna interpretacja art. 32 ust. 4 i art.
31 ust. 5 rozporządzenia CLP na to pozwala, na podstawie pewnej liczby uwag państw członkowskich,
rozmowy na temat tej prawnej interpretacji mają się zakończyć co do tego, czy obecny tekst prawny
już pozwala na taką łączną interpretację, czy wymagana jest zmiana sekcji 5.2 części A załącznika
VIII i art. 25 ust. 7 rozporządzenia CLP.
7

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
18

Wersja 4.0 – marzec 2019 r.


Zgodnie z wymogiem rozporządzenia CLP etykietę sporządza się w języku
urzędowym lub językach urzędowych państw członkowskich, w których
substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwo
członkowskie postanowi inaczej8. Dostawcy mogą osiągnąć ten cel przez
przygotowanie wielojęzycznej etykiety obejmującej języki urzędowe w kilku
krajach, do których dostarczana jest dana substancja lub mieszanina, lub
oddzielnych etykiet dla każdego kraju, każdej w odpowiednim języku lub
językach.

Dostawcy, jeżeli mają takie życzenie, mogą użyć na etykietach większej liczby języków,
niż jest to wymagane, pod warunkiem że we wszystkich użytych językach zostaną
podane te same informacje szczegółowe. Nie może to jednak mieć wpływu na czytelność
obowiązkowych informacji zamieszczanych na etykiecie z oznakowaniem ani prowadzić
do wyłączeń z wymogów w odniesieniu do oznakowania (zob. sekcja 5.3.1 niniejszych
wytycznych).

3.3 Rozmieszczenie informacji na etykiecie CLP określającej
zagrożenie
Artykuł 32 rozporządzenia CLP określa pewne ograniczone zasady regulujące
rozmieszczenie informacji na etykiecie. Dalsze szczegóły dotyczące układu elementów
etykiety pozostawiono jednak do uznania osoby odpowiedzialnej za sporządzenie
etykiety. Zasadą ogólną jest, że informacje powinny być uporządkowane w sposób
zapewniający ich łatwe odczytanie i zrozumienie. Przykłady podano w tabeli 1 poniżej.

Należy zapoznać się z tabelą „Languages required for labels and safety data sheet” („Języki
wymagane na etykietach i w kartach charakterystyki”), dostępną na stronie internetowej ECHA pod
adresem: https://echa.europa.eu/pl/regulations/clp/labelling.
8
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Tabela 1: Wymogi oznakowania określone w CLP a decyzja dostawcy
Wymóg CLP (art. 32)

Przykładowe decyzje pozostawione do
uznania dostawcy

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia,
hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki
ostrożności muszą być na etykiecie
umieszczone razem.

Dostawca może sam wybrać układ
piktogramów.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą
być na etykiecie zgrupowane razem.

Dostawca może wybrać kolejność ich
umieszczenia.
Dostawca może wybrać, czy grupy te mają
znajdować się po lewej stronie, po prawej
stronie lub w innym miejscu etykiety.

Zwroty wskazujące środki ostrożności muszą
być na etykiecie zgrupowane razem.

Dostawca może wybrać kolejność ich
umieszczenia, ale ma obowiązek zapewnienia
ich zgrupowania razem ze zwrotami
wskazującymi rodzaj zagrożenia.
Dostawca może wybrać, czy grupy te mają
znajdować się po lewej stronie, po prawej
stronie lub w innym miejscu etykiety.

W przypadku gdy na etykiecie używany jest
więcej niż jeden język, zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia oraz zwroty wskazujące
środki ostrożności w tym samym języku
muszą być na etykiecie zgrupowane razem.

Jeżeli dostawca musi użyć alternatywnych
sposobów, aby spełnić wymogi art. 31 CLP w
odniesieniu do języka wymaganego (języków
wymaganych) w danym państwie
członkowskim, może wybrać, czy zrobić to na
etykietach rozkładanych, zawieszanych
metkach lub na opakowaniu zewnętrznym
zgodnie z pkt 1.5.1 załącznika I do
rozporządzenia CLP.

Wszelkie informacje uzupełniające, o których
mowa w art. 25 rozporządzenia CLP,
umieszcza się w części przeznaczonej na
informacje uzupełniające razem z innymi
elementami etykiety określonymi w art. 17
ust. 1 lit. a)–g) tego rozporządzenia.

Dostawca może wybrać sposób wizualnego
oddzielenia tej części od części zawierającej
elementy etykiety, o których mowa w art. 17
ust. 1 lit. a)–g) rozporządzenia CLP. Może
także zdecydować o umieszczeniu tych
informacji w więcej niż jednym miejscu na
etykiecie.

Elementy etykiety muszą być łatwo czytelne
(art. 31 ust. 3).

Zaleca się umieszczenie pełnych zdań razem
w jednym wierszu, jeżeli jest to możliwe.
Rozmiar czcionki i odstępy między znakami
muszą być wystarczająco duże i
proporcjonalne w stosunku do wymiarów
etykiety.
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3.4 Zasady CLP dotyczące pakowania substancji i mieszanin
Przed kontynuowaniem bardziej szczegółowego opisu wymogów CLP dotyczących
pakowania należy wprowadzić trzy definicje zawarte w rozporządzeniu CLP:
art. 2 ust. 35: „pakunek” oznacza kompletny wynik operacji pakowania, składający
się z opakowania i jego zawartości;

art. 2 ust. 36: „opakowanie” oznacza co najmniej jeden pojemnik i inne składniki lub
materiały niezbędne, aby pojemniki pełniły swoją funkcję ograniczającą i inne funkcje
bezpieczeństwa;

art. 2 ust. 37: „opakowanie pośrednie” oznacza opakowanie umieszczone między
opakowaniem wewnętrznym lub wyrobami a opakowaniem zewnętrznym.
Art. 35 rozporządzenia CLP określa wymogi dotyczące opakowań zawierających
substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie. Przepisy te mają na celu
zagwarantowanie, że:


opakowanie jest zaprojektowane, skonstruowane i zamknięte w taki sposób, by
jego zawartość nie mogła się wydostać na zewnątrz;



materiały stanowiące opakowanie i jego zamknięcie nie są podatne na
uszkodzenie na skutek działania zawartości opakowania ani na tworzenie
z zawartością związków stwarzających zagrożenie;



opakowanie i jego zamknięcia są w całości mocne i trwałe, tak aby
zagwarantować, że ich szczelność nie ulegnie naruszeniu;



opakowania zaopatrzone w wymienne urządzenia do zamykania są
zaprojektowane w sposób umożliwiający ich wielokrotne zamykanie bez
wydostawania się zawartości;



opakowanie udostępniane ogółowi społeczeństwa nie jest atrakcyjne dla dzieci,
nie przyciąga ich uwagi, nie wzbudza ich ciekawości ani nie wprowadza w błąd
konsumentów;



opakowanie nie może wyglądać ani być zaprojektowane w sposób podobny do
opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych lub
kosmetycznych, co mogłoby wprowadzić w błąd konsumentów.

Opakowanie, które spełnia wymogi przepisów transportowych, uznaje się za zgodne z
wymaganiami określonymi w punktach powyżej (należy jednak zwrócić uwagę, że samo
spełnienie warunków opisanych w powyższych punktach zwykle nie wystarcza, by
zapewnić zgodność z wymogami przepisów transportowych).
W przypadku substancji i mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa
rozporządzenie CLP określa przepisy dotyczące stosowania:


zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci (zwanych także zamknięciami
zabezpieczonymi przed dziećmi) (zob. sekcja 3.4.1 niniejszych wytycznych);



wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie (zob. sekcja 3.4.1
niniejszych wytycznych);
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płynnych detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania, w
opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia (zob. sekcja 3.4.2
niniejszych wytycznych).

Pierwsze dwa przepisy stosuje się albo w przypadku określonej klasy/kategorii zagrożenia,
albo określonego stężenia danych substancji zawartych w innych substancjach lub w
mieszaninach (zob. tabela 2 i 3 niniejszych wytycznych).

3.4.1 Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie
Przepisy określone w niniejszej sekcji mają zastosowanie tylko do opakowań produktów
przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, takich jak produkty przeznaczone do
sprzedaży/oferowane w punktach sprzedaży detalicznej, w których ogół społeczeństwa
ma do nich otwarty dostęp, lub produkty sprzedawane ogółowi społeczeństwa za
pośrednictwem strony internetowej.
Wymogi dotyczące zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci i wyczuwalnych
dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie nie mają zastosowania do opakowań
produktów przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników zawodowych.
Zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci
Opakowanie zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem przez dziecko 9 jest
opakowaniem składającym się z pojemnika i odpowiedniego zamknięcia, które trudno
jest otworzyć małym dzieciom w wieku poniżej pięćdziesięciu dwóch miesięcy (lub
uzyskać dostęp do jego zawartości), ale jego właściwe użytkowanie nie sprawia trudności
osobom dorosłym10.
Załącznik II do rozporządzenia CLP odnosi się do dwóch rodzajów zamknięć do opakowań
utrudniających otwarcie przez dzieci:


opakowanie nieprzystosowane do powtórnego zamknięcia – opakowanie,
którego po usunięciu całej zawartości lub jej części nie można ponownie
prawidłowo zamknąć, na przykład blistry lub wkłady zapasowe do odświeżacza
powietrza;



opakowanie wielokrotnego zamykania – opakowanie (na przykład butelka o
pojemności jednego litra lub pojemnik o pojemności pięciu litrów), które po
pierwszym otwarciu można ponownie zamknąć i używać wielokrotnie bez szkody
dla bezpieczeństwa.

W przypadku zamknięć wyżej wymienionych opakowań załącznik II do rozporządzenia
CLP wymaga zgodności z następującymi normami, ze zmianami:


EN ISO 8317 (opakowania wielokrotnego zamykania); oraz



CEN EN 862 (opakowania nieprzystosowane do powtórnego zamknięcia).

Należy zauważyć różnice w terminologii między tekstem prawnym rozporządzenia CLP i normą EN.
Rozporządzenie CLP odnosi się do opakowań wyposażonych w zamknięcia utrudniające otwarcie
przez dzieci, podczas gdy norma EN ISO 8317 odnosi się do opakowań zabezpieczonych przed
niepożądanym otwarciem przez dziecko.
9

10

Zgodnie z normą EN ISO 8317.
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Zgodność z tymi normami mogą poświadczać jedynie laboratoria działające zgodnie z
normą EN ISO/IEC 17025, ze zmianami. Norma EN ISO/IEC 17025 odnosi się do
kompetencji laboratoriów badawczych i wymogów, które muszą one spełnić, aby
wykazać posiadanie kompetencji technicznych i możliwość osiągania technicznie
prawidłowych wyników. W szczególnych przypadkach, o których mowa w pkt 3.1.4.2
załącznika II do rozporządzenia CLP, tj. gdy wydaje się oczywiste, że opakowanie jest
wystarczająco bezpieczne dla dzieci, ponieważ nie mogą one dostać się do zawartości
bez użycia narzędzia, nie ma potrzeby przeprowadzania powyższych badań opakowań
nieprzystosowanych do powtórnego zamknięcia i opakowań wielokrotnego zamykania 11.
Niezależnie od pojemności opakowania zawierające substancje lub mieszaniny
dostarczane ogółowi społeczeństwa muszą być zaopatrzone w zamknięcia utrudniające
otwarcie przez dzieci:


zaklasyfikowane ze względu na toksyczność ostrą, kategoria 1-3 – drogą
pokarmową (H300 i H301), po naniesieniu na skórę (H310 i H311) lub po
narażeniu inhalacyjnym (H330 i H331), działanie toksyczne na narządy docelowe
przy narażeniu jednorazowym (STOT-SE), kategoria 1 (H370), działanie
toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu powtarzanym (STOT-RE),
kategoria 1 (H372), działanie żrące na skórę, kategoria 1, podkategorie 1A, 1B,
1C (H314); lub



zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie spowodowane aspiracją (H304), z
wyjątkiem substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu w postaci aerozoli lub
w pojemnikach wyposażonych w szczelne urządzenia do wytwarzania aerozolu;
lub



zawierające metanol w stężeniu co najmniej 3% lub dichlorometan w stężeniu co
najmniej 1% (zob. także tabela 3 w niniejszych wytycznych).

Wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie
Opakowania wyposażone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
umożliwiają osobom niewidomym lub niedowidzącym ustalenie, czy opakowania
zawierają substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie. Wyczuwalne dotykiem
ostrzeżenie o niebezpieczeństwie należy umieścić na opakowaniu tak, aby było
wyczuwalne przed uzyskaniem dostępu do zawartości. Ostrzeżenie musi być
umieszczone w takim miejscu, aby żadne inne wytłoczone wzory nie mogły wprowadzać
w błąd. Dokładna lokalizacja wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie
musi być zgodna z normą EN ISO 11683.
Wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie musi pozostać wyczuwalne przez
oczekiwany okres użytkowania opakowania w normalnych warunkach obsługi. Nie
wymaga się wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie na opakowaniu
zewnętrznym, takim jak na przykład kartonowe pudełko stanowiące osłonę butelki
szklanej12.
Załącznik II do rozporządzenia CLP wymaga zgodności wyczuwalnego dotykiem
ostrzeżenia o niebezpieczeństwie z normą EN ISO 11683, ze zmianami. Wymagany

Zob. także Report on the Forum pilot project on Child-resistant fastenings (Sprawozdanie z
pilotowego projektu Forum dotyczącego zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci).
11

12

Zgodnie z normą EN ISO 11683.
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standardowy symbol wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie
(„normalny” symbol zgodnie z normą ISO) ma kształt trójkąta równobocznego. W
wyjątkowych przypadkach (gdy zastosowanie normalnego symbolu nie jest fizycznie
możliwe) można użyć symbolu składającego się z trzech kropek. Jeżeli nawet użycie
symbolu składającego się z trzech kropek nie jest fizycznie możliwe, można użyć
symbolu o wielkości trzech milimetrów13.
Niezależnie od pojemności opakowania zawierające substancję lub mieszaninę
dostarczaną ogółowi społeczeństwa muszą być zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem
ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, jeżeli ta substancja lub mieszanina została
zaklasyfikowana ze względu na:


toksyczność ostrą, kategorie 1-4 – drogą pokarmową (H300, H301 i H302), po
naniesieniu na skórę (H310, H311 i H312) lub po narażeniu inhalacyjnym (H330,
H331 i H332);



działanie żrące na skórę, kategoria 1, podkategorie 1A, 1B i 1C (H314);



działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 2 (H341);



działanie rakotwórcze, kategoria 2 (H351);



działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2 (H361);



uczulenie dróg oddechowych, kategorie 1, 1A i 1B (H334);



działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym (STOTSE), kategoria 1 lub 2 (H370, H371);



działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu powtarzanym (STOTRE), kategoria 1 lub 2 (H372 i H373);



zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 (H304);



gazy łatwopalne, kategorie 1 i 2 (H220 i H221);



substancje ciekłe łatwopalne, kategorie 1 i 2 (H224 i H225); lub



substancje stałe łatwopalne, kategorie 1 i 2 (H228).

Zgodnie z pkt 3.2.1.2 załącznika II do rozporządzenia CLP wyczuwalne dotykiem
ostrzeżenie o niebezpieczeństwie nie jest wymagane w przypadku przenośnych butli
gazowych. Wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie nie jest wymagane w
przypadku aerozoli i pojemników ze szczelnym rozpylaczem zawierających substancje
lub mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie spowodowane aspiracją,
chyba że są one zaklasyfikowane jako stwarzające co najmniej jedno z innych wyżej
wymienionych zagrożeń.
Tabela 2 zawiera przegląd klasyfikacji pod względem zagrożeń, które wymagają
stosowania przepisów CLP dotyczących zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci
lub ostrzeżeń wyczuwalnych dotykiem. Tabela 3 zawiera wykaz substancji, które
wymagają stosowania przepisów CLP dotyczących zamknięć utrudniających otwarcie
przez dzieci lub ostrzeżeń wyczuwalnych dotykiem, kiedy są one zawarte w innych
substancjach lub mieszaninach w określonym stężeniu.

Rozplanowanie i układ trójkąta, trzech kropek oraz symbolu o wielkości trzech milimetrów
określono w normie EN ISO 11683.
13
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Tabela 2: Klasyfikacja ze względu na zagrożenia, które wymagają stosowania
przepisów CLP dotyczących zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci lub
wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie
Klasa/kategoria zagrożenia

Toksyczność ostra (kategorie 1-3)

Zamknięcia
utrudniające
otwarcie
przez dzieci

Wyczuwalne
dotykiem
ostrzeżenia o
niebezpieczeństwie





Toksyczność ostra (kategoria 4)
STOT – narażenie jednorazowe (kategoria 1)




STOT – narażenie jednorazowe (kategoria 2)
STOT – narażenie powtarzane (kategoria 1)




STOT – narażenie powtarzane (kategoria 2)
Działanie żrące na skórę (kategoria 1, podkategorie: 1A, 1B
i 1C)






Działanie uczulające na drogi oddechowe (kategoria 1,
podkategorie: 1A i 1B)
Zagrożenie spowodowane aspiracją (kategoria 1)
Należy zauważyć, że zamknięcie utrudniające otwarcie
przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o
niebezpieczeństwie nie jest wymagane, jeżeli substancja
lub mieszanina są dostarczane w dozowniku aerozolu lub w
pojemniku ze szczelnym rozpylaczem oraz jeżeli
substancja lub mieszanina nie jest zaklasyfikowana ze
względu na zagrożenia wymagające zamknięć
utrudniających otwarcie przez dzieci lub ostrzeżeń
wyczuwalnych dotykiem.











Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (kategoria 2)



Działanie rakotwórcze (kategoria 2)



Działanie szkodliwe na rozrodczość (kategoria 2)



Substancje gazowe łatwopalne (kategorie 1 i 2)



Substancje ciekłe łatwopalne (kategorie 1 i 2)



Substancje stałe łatwopalne (kategorie 1 i 2)
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Tabela 3: Substancje, które bezpośrednio wymagają stosowania przepisów CLP
dotyczących zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci lub wyczuwalnych
dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie, kiedy są zawarte w innych
substancjach lub mieszaninach lub ich stężenie jest wyższe od zadanej wartości
Identyfikacja substancji

Stężenie
graniczne

Metanol

 3%

Zamknięcia
utrudniające
otwarcie
przez dzieci


Dichlorometan

 1%



Wyczuwalne
dotykiem
ostrzeżenia o
niebezpieczeństwie
*
**

* Należy zauważyć, że powyżej określonego stężenia mieszaniny z metanolem również wymagają
wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, ponieważ mieszaninę taką należy wówczas
klasyfikować jako substancję ciekłą łatwopalną (kategoria 2), STOT – narażenie jednorazowe (kategorie 1
lub 2).
** Ponadto mieszaniny zawierające dichlorometan w stężeniu powyżej 1% klasyfikuje się jako rakotwórcze
(kategoria 2), a więc wymagające wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

3.4.2 Płynne detergenty dla konsumentów przeznaczone do prania, w
opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia
Wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa dla płynnych detergentów
przeznaczonych do prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia.
Mają one na celu zapewnienie lepszej ochrony ogółowi społeczeństwa, w szczególności
małym dzieciom, które mogą ulegać pokusie wkładania kapsułek do ust.
Wymogi bezpieczeństwa sprawiają, że opakowanie ma mniej atrakcyjny wygląd i jest
trudniejsze do otwarcia przez dzieci. Ponadto na opakowaniu umieszcza się ostrzeżenia
w celu zwrócenia uwagi rodziców i osób świadczących usługi opieki dla dzieci, że
produkty te należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Obok tych przepisów szczegółowych dostawca, zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia
CLP, jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich koniecznych kroków w celu
zagwarantowania, że projekt opakowania nie jest atrakcyjny dla dzieci, np. by
opakowania nie można było omyłkowo wziąć za produkt spożywczy lub zabawkę.
Detergent dla konsumentów przeznaczony do prania jest detergentem używanym
podczas prania, który został wprowadzony do obrotu do stosowania w celach
niezawodowych, w tym w publicznych pralniach samoobsługowych 14.
Poniżej wymieniono wymogi nałożone przez art. 35 ust. 2 rozporządzenia CLP i pkt 3.3
załącznika II do tego rozporządzenia na opakowania i oznakowanie płynnych
detergentów przeznaczonych do prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do
jednorazowego użycia:
Obowiązek wprowadzania do obrotu płynnych detergentów dla konsumentów
przeznaczonych do prania w opakowaniach zewnętrznych
Płynne detergenty dla konsumentów przeznaczone do prania, w opakowaniach
rozpuszczalnych do jednorazowego użycia (na przykład kapsułki lub tabletki z płynem
przeznaczone do użycia w pralkach) muszą być umieszczone w opakowaniu
zewnętrznym. Niezastosowanie się do tego wymogu uznaje się za niezgodność z art. 35
ust. 1 rozporządzenia CLP i pkt 3.3.1 załącznika II do rozporządzenia CLP.
14

Art. 2 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.
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Przepisy dotyczące opakowania zewnętrznego
Aby nadać płynnym detergentom dla konsumentów przeznaczonym do prania, w
opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia, wygląd mniej atrakcyjny dla
dzieci, opakowanie zewnętrzne musi być nieprzejrzyste lub przysłaniające (na przykład
stanowić nieprzezroczysty pojemnik w jednolitym kolorze lub w kolorach z tej samej
palety barw), aby uniemożliwić obejrzenie zawartości, tj. produktu lub pojedynczych
dawek.
Na opakowaniu zewnętrznym, w widocznym miejscu i w formie przyciągającej uwagę,
musi być umieszczony zwrot P102 wskazujący środki ostrożności („Chronić przed
dziećmi”).
Ponadto opakowanie zewnętrzne musi stanowić samodzielny pojemnik nadający się do
wielokrotnego zamykania, tj. zamknięcie opakowania musi nadawać się do wielokrotnego
zamykania jednym ruchem (na przykład przez naciśnięcie jednym palcem w przypadku
opakowania w postaci pudełka). Środek ten ma na celu uniknięcie zagrożenia
polegającego na pozostawieniu otwartego pojemnika, jeżeli jego zamknięcie jest zbyt
trudne.
Ponieważ wydaje się, że główną przyczyną incydentów jest łatwy dostęp do kapsułek z
detergentem, opakowanie zewnętrzne musi być wyposażone w zamknięcie ograniczające
możliwość otwarcia opakowania przez małe dzieci. Takie zamknięcie powinno wymagać
skoordynowanych czynności obydwu rąk, wymagających użycia pewnej siły, aby utrudnić
jego otwarcie przez małe dzieci. Należy zauważyć, że ten wymóg niekoniecznie
odpowiada wymogowi dotyczącemu zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci,
opisanemu w sekcji 3.4.1 niniejszych wytycznych.
Dodatkowo zamknięcie opakowania musi być zaprojektowane tak, aby nadawało się do
wielokrotnego użycia i spełniało swoje funkcje w warunkach wielokrotnego otwierania i
zamykania przez cały cykl życia opakowania zewnętrznego.
Przepisy dotyczące rozpuszczalnego opakowania (wewnętrznego)
Wprowadzono dodatkowe wymogi techniczne (dotyczące wytrzymałości mechanicznej i
rozpuszczalności w wodzie) w celu zwiększenia wytrzymałości rozpuszczalnego
opakowania.
Obok wymogów określonych dla opakowania zewnętrznego opakowanie rozpuszczalne
musi zawierać czynnik zniechęcający (na przykład nadający gorzki smak lub inną
odpychającą cechę), aby zapobiegać narażeniu drogą pokarmową. Czynnik zniechęcający
dodaje się w stężeniu, które jest bezpieczne i powoduje efekt odpychający ze strony
przewodu pokarmowego w ciągu co najwyżej sześciu sekund.
Rozpuszczalna powłoka musi ponadto spełniać minimalne kryteria dotyczące
wytrzymałości mechanicznej i rozpuszczalności. Musi utrzymać płynną zawartość przez
co najmniej 30 sekund od zanurzenia w wodzie o temperaturze 20°C. Musi także
wykazać się wytrzymałością na ściskanie mechaniczne wynoszącą co najmniej 300 N w
standardowych warunkach badania.
W warunkach określonych w pkt 1.5.2.2 załącznika I do rozporządzenia CLP (zob.
sekcja 5.3.2.2 niniejszych wytycznych) opakowania rozpuszczalne do jednorazowego
użycia zawierające nie więcej niż 25 ml płynu mogą podlegać wyłączeniu z wymogów
dotyczących oznakowania; wymogi dotyczące oznakowania, określone w art. 17 CLP,
mają zastosowanie do opakowań rozpuszczalnych zawierających ponad 25 ml płynu.
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4. Zasady umieszczania elementów etykiety zgodnej z
CLP
4.1 Dane kontaktowe dostawcy
Zgodnie z art. 17 rozporządzenia CLP na etykiecie należy umieścić dane kontaktowe
jednego lub kilku dostawców. Zasadniczo w jednym łańcuchu dostaw może być kilku
dostawców tej samej substancji lub mieszaniny, np. w przypadku gdy formulator
dostarcza mieszaninę dystrybutorowi, który dostarcza ją następnie stronom trzecim.
Artykuł 17 rozporządzenia CLP nie precyzuje jednak, czy w takim przypadku konieczne
są dane kontaktowe obu dostawców. Nie określa też, czy dane jednego określonego
dostawcy mają pierwszeństwo.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP dostawca musi dopilnować, aby substancja
lub mieszanina stwarzająca zagrożenie była oznakowana i opakowana zgodnie z
przepisami tytułu III i IV rozporządzenia CLP przed jej wprowadzeniem do obrotu. W
ramach łańcucha dostaw oznakowanie tej samej substancji lub mieszaniny może ulegać
zmianie w zależności od wielkości opakowania lub w wyniku dodawania kolejnych jego
warstw (zob. sekcja 5.2, sekcja 5.3 i sekcja 5.4 niniejszych wytycznych).
Jeżeli dostawca zmienia opakowanie, tak że elementy etykiety określone w art. 17 CLP
muszą być przedstawione inaczej niż na etykiecie lub opakowaniu, które otrzymał, to
przejmuje on odpowiedzialność za przepakowanie i ponowne oznakowanie i powinien
dodać na etykiecie swoją nazwę i dane kontaktowe. W takim przypadku dostawca może
także zastąpić dane kontaktowe swojego dostawcy własnymi danymi kontaktowymi.
Jeżeli dostawca nie zmienia opakowania, nie musi dodawać swoich danych kontaktowych
na etykiecie ani zastępować danych kontaktowych swojego dostawcy własnymi danymi
kontaktowymi. Może to zrobić, jeżeli ma takie życzenie. Jeżeli dostawca zmienia język
(języki) etykiety, powinien dodać swoje dane kontaktowe do danych dostawcy, który
wydał oryginalną etykietę, ponieważ ponosi wówczas odpowiedzialność za prawidłowe
przetłumaczenie treści etykiety.

4.2 Identyfikatory produktu
Niniejsza sekcja zawiera wytyczne dotyczące wymogów, które powinny spełniać
identyfikatory produktu dla substancji (art. 18 ust. 2 rozporządzenia CLP) i mieszanin
(art. 18 ust. 3 rozporządzenia CLP). Zasadniczo te same identyfikatory produktu, które
wybrano do umieszczenia na etykiecie, należy zastosować w karcie charakterystyki 15
danej substancji lub mieszaniny. Wszystkie identyfikatory produktu, które wybrano do
umieszczenia na etykiecie, muszą być sporządzone w językach urzędowych państw
członkowskich, na terytorium których dana substancja lub mieszanina jest wprowadzana
do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej, zob. art.
17 ust. 2 rozporządzenia CLP.

15

Więcej informacji znajduje się w Poradniku dotyczącym sporządzania kart charakterystyki.
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4.2.1 Substancje
Identyfikator produktu dla substancji składa się przynajmniej z następujących
elementów:


nazwy i numeru identyfikacyjnego określonego w części 3 załącznika VI do CLP.
Jako nazwę można podać dowolną z nazw zgodnych z międzynarodową
terminologią chemiczną, zamieszczonych w kolumnie 2 tabeli w części 3
załącznika VI do rozporządzenia CLP16. Numer identyfikacyjny to z reguły numer
indeksowy, numer WE lub numer CAS. Zaleca się stosowanie numeru
zapewniającego jednoznaczną identyfikację substancji; w niektórych przypadkach
uzasadnione może okazać się stosowanie dwóch numerów, np. numerów CAS i
WE. Przy tłumaczeniu nazwy substancji wymienionej w załączniku VI na
wymagane języki warto sprawdzić, czy odpowiednie tłumaczenie nie jest już
dostępne w publicznej bazie danych, na przykład w wykazie klasyfikacji i
oznakowania ECHA (zob. http://echa.europa.eu/web/guest/information-onchemicals/cl-inventory-database). Jeżeli w załączniku VI lub w wykazie
klasyfikacji i oznakowania zamieszczono przetłumaczoną nazwę, należy jej nadać
pierwszeństwo; lub



nazwy i numeru identyfikacyjnego w postaci zamieszczonej w wykazie klasyfikacji
i oznakowania, jeżeli substancja nie jest wymieniona w części 3 załącznika VI do
rozporządzenia CLP.
Nazwa ta to z reguły nazwa IUPAC17, nazwa WE lub nazwa CAS. Jako numer
identyfikacyjny należy podać numer WE, numer CAS lub numer indeksowy
(pochodzący z tabeli 3 w załączniku VI do rozporządzenia CLP). Zaleca się
stosowanie numeru lub numerów, które zapewniają jednoznaczną identyfikację
substancji. Zaleca się wybranie takiego identyfikatora jak numer WE lub numer
CAS (jeżeli ma zastosowanie), aby zminimalizować konieczność zmiany karty
charakterystyki; lub



jeżeli substancja nie została wymieniona ani w części 3 załącznika VI do
rozporządzenia CLP, ani w wykazie klasyfikacji i oznakowania – z numeru CAS

Należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. (11.
dostosowanie do postępu technicznego rozporządzenia CLP) wprowadza przetłumaczone nazwy
chemiczne substancji podlegających zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu wymienione w
tabeli 3 załącznika VI rozporządzenia CLP we wszystkich językach. 11. dostosowanie bazowało na
skonsolidowanym tekście rozporządzenia CLP do 6. dostosowania, jako że w kolejnych
dostosowaniach nazwy chemiczne są już przetłumaczone. Wszystkie pozostałe informacje, poza
nazwami chemicznymi, pozostają w mocy, jak określono we właściwych dostosowaniach, w
szczególności informacje związane z klasyfikacją i oznakowaniem, chyba że dany punkt został
zmodyfikowany dostosowaniem, które zostało przyjęte po 6. dostosowaniu i już obowiązuje. 11.
dostosowanie będzie obowiązywać od 1 grudnia 2019 r., ale może być używane dobrowolnie przed
tą datą.
16

W przypadku gdy nazwa zgodna z nomenklaturą IUPAC przekracza 100 znaków, dostawcy mogą
zastosować jedną z innych nazw (nazwę zwyczajową, handlową lub skrót), o których mowa w pkt
2.1.2 załącznika VI do REACH, pod warunkiem że zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania skierowane
do ECHA zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. b) CLP zawiera zarówno nazwę IUPAC, jak i inną zastosowaną
nazwę.
17
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wraz z nazwą IUPAC lub z numeru CAS wraz z inną międzynarodową nazwą
chemiczną, np. nazwą w nomenklaturze INCI18, jeżeli ma zastosowanie; lub


jeżeli numer CAS nie jest dostępny i żaden z powyższych punktów nie ma
zastosowania – z nazwy zgodnej z nomenklaturą IUPAC lub innej
międzynarodowej nazwy chemicznej, np. nazwy w nomenklaturze INCI, jeżeli ma
zastosowanie.

4.2.2 Mieszaniny
Identyfikatory produktu dla mieszanin muszą zawierać obydwa spośród niżej
wymienionych elementów:


nazwy handlowej lub oznaczenia mieszaniny; oraz



dane identyfikujące wszystkie substancje w mieszaninie, które decydują o jej
zaklasyfikowaniu w kategoriach dotyczących ostrej toksyczności, działania
żrącego na skórę lub poważnych uszkodzeń oczu, działania mutagennego na
komórki rozrodcze, rakotwórczości, działania szkodliwego na rozrodczość,
działania uczulającego na skórę lub drogi oddechowe, działania toksycznego na
narządy docelowe (STOT) lub zagrożenia spowodowanego aspiracją.

Rozporządzenie CLP nie precyzuje, jakiego rodzaju nazw chemicznych19 należy użyć w
celu identyfikacji substancji chemicznych w mieszaninie. Wymienia się w nim jedynie
procedurę stosowaną do celów identyfikacji substancji w mieszaninie, które decydują
o jej zaklasyfikowaniu [zob. art. 18 ust. 3 lit. b) i art. 18 ust. 3 akapit drugi
rozporządzenia CLP]. Przy wyborze nazwy chemicznej zalecane jest jednak postępowanie
zgodnie z procedurą podaną w art. 18 ust. 2 rozporządzenia CLP. W związku z tym, jeżeli
dana nazwa substancji jest krótsza od innych nazw dostępnych dla
użytkownika/konsumenta lub lepiej rozpoznawalna przez użytkowników/konsumentów w
języku państwa członkowskiego, w którym mieszanina jest wprowadzana do obrotu, tej
nazwy należy użyć. Często dotyczy to wspólnych lub podstawowych składników. Jeżeli w
załączniku VI do rozporządzenia CLP20 lub w wykazie klasyfikacji i oznakowania
zamieszczono przetłumaczoną nazwę, należy jej nadać pierwszeństwo.

Nazwa w nomenklaturze INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients –
międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych) jest obowiązkowa w Unii Europejskiej
(UE) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dotyczącym podawania nazw składników
produktów kosmetycznych. System INCI został wprowadzony we Wspólnocie Europejskiej w latach
1996-97 i jest powszechnie uznawany w odniesieniu do produktów kosmetycznych. Jest stosowany
także w wielu państwach spoza UE. Od 2004 r. system INCI jest w UE obowiązkowo stosowany do
celów oznakowania środków konserwujących i składników substancji zapachowych mogących
powodować alergie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.
18

Terminy stosowane w celu identyfikacji mieszaniny i substancji zawartych w mieszaninie muszą
być takie same jak w karcie charakterystyki.
19

20

Należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. (11.
dostosowanie do postępu technicznego rozporządzenia CLP) wprowadza przetłumaczone nazwy
chemiczne substancji podlegających zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu wymienione w
tabeli 3 załącznika VI rozporządzenia CLP we wszystkich językach. 11. dostosowanie bazowało na
skonsolidowanym tekście rozporządzenia CLP do 6. dostosowania, jako że w kolejnych
dostosowaniach nazwy chemiczne są już przetłumaczone. Wszystkie pozostałe informacje, poza
nazwami chemicznymi, pozostają w mocy, jak określono we właściwych dostosowaniach, w
szczególności informacje związane z klasyfikacją i oznakowaniem, chyba że dany punkt został
zmodyfikowany dostosowaniem, które zostało przyjęte po 6. dostosowaniu i już obowiązuje. 11.
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W przypadku gdy inna międzynarodowa nazwa chemiczna (na przykład nazwa INCI) jest
lepiej znana użytkownikom/konsumentom, można odstąpić od procedury określonej w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia CLP. Zaleca się stosowanie nazwy uznanej za dobrze
znaną. Nazwa substancji powinna jednoznacznie określać jej tożsamość. W przypadku
gdy nazwa INCI w niewystarczającym stopniu określa tożsamość substancji w
porównaniu np. z wymogami podanymi w art. 18 ust. 2 rozporządzenia CLP lub
wymogami dotyczącymi kart charakterystyki na podstawie rozporządzenia REACH, zaleca
się stosowanie bardziej jednoznacznych metod identyfikacji.
Jeżeli nazwa handlowa lub oznaczenie mieszaniny zawiera nazwę (nazwy) substancji
decydującej (decydujących) o jej zaklasyfikowaniu w sposób określony w art. 18 ust. 3
lit. b) rozporządzenia CLP, nazw tych nie trzeba powtarzać. Ponadto w przypadku gdy
nazwa chemiczna substancji jest podana w informacjach uzupełniających na etykiecie,
na przykład w wykazie alergenów i środków konserwujących wymaganym w
rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów, zaleca się użycie tej samej
nazwy. Procedurę tę należy stosować zarówno w odniesieniu do produktów
konsumenckich, jak i zawodowych.
Wybrane nazwy chemiczne muszą określać substancje, które w największym stopniu
wpływają na główne zagrożenia dla zdrowia będące podstawą klasyfikacji danej
mieszaniny i przypisania odpowiadających im zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia.
Aby ograniczyć liczbę nazw substancji (nazw chemicznych) na etykiecie, w przypadku
mieszaniny należy na niej podać maksymalnie cztery nazwy chemiczne, chyba że jest to
konieczne ze względu na charakter i nasilenie zagrożeń. Może tak się zdarzyć w
przypadku, gdy mieszanina zawiera więcej niż cztery substancje występujące w
znaczących stężeniach, które decydują o jej zaklasyfikowaniu w jednej lub kilku
kategoriach zagrożenia wymienionych w art. 18 ust. 3 lit. b) rozporządzenia CLP. Jak
objaśniono w często zadawanych pytaniach dotyczących CLP, numer identyfikacyjny
1050 (dostępnych pod adresem https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas), nie
obowiązują żadne ścisłe reguły dotyczące decydowania o tym, które substancje powinny
mieć pierwszeństwo na etykiecie, ale poniższe wskazówki mogą pomóc dokonać wyboru.
W przypadku nieaddytywnych zagrożeń dla zdrowia (np. działania mutagennego na
komórki rozrodcze, działania rakotwórczego, działania szkodliwego na rozrodczość,
działania uczulającego na skórę lub drogi oddechowe, działania toksycznego na narządy
docelowe (STOT), kategoria 1 i 2) wszystkie składniki obecne w mieszaninie, których
stężenie jest równe lub wyższe niż ogólne lub specyficzne stężenia graniczne, należy
uznać za „głównie odpowiedzialne za największe zagrożenia dla zdrowia” w rozumieniu
art. 18 ust. 3 lit. b) rozporządzenia CLP i umieścić na etykiecie. W przypadku
addytywnych zagrożeń dla zdrowia wymienionych w art. 18 ust. 3 lit. b) rozporządzenia
CLP (np. toksyczności ostrej, działania żrącego na skórę, poważnego uszkodzenia oczu,
działania toksycznego na narządy docelowe (STOT), kategoria 3 i zagrożenia
spowodowanego aspiracją) na etykiecie należy umieścić wszystkie składniki obecne w
mieszaninie, których stężenie jest równe lub wyższe niż ogólne lub specyficzne stężenia
graniczne. Jeżeli występuje jednak kilka składników, które decydują o zaklasyfikowaniu
w jednej kategorii zagrożenia, tylko składniki w głównej mierze decydujące o
zaklasyfikowaniu – na przykład te o największym stężeniu lub najbardziej zbliżone do
ogólnych lub specyficznych stężeń granicznych – powinny być umieszczone na etykiecie;
nie wymaga się zatem nazw innych składników, które nie decydują o zaklasyfikowaniu.
Ponadto ścisłe wymogi w zakresie oznakowania mają zastosowanie do mieszanin
zawierających substancje działające uczulająco na układ oddechowy (zob. tabela 3.4.3 w
załączniku I do rozporządzenia CLP i pkt 2.8 załącznika II do rozporządzenia CLP).

dostosowanie będzie obowiązywać od 1 grudnia 2019 r., ale może być używane dobrowolnie przed
tą datą.
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Należy zauważyć, że mimo iż niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej jest
elementem identyfikacji używanym do celów załącznika VIII do rozporządzenia CLP, nie
jest on identyfikatorem produktu w rozumieniu art. 18 rozporządzenia CLP.
Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej jest (obowiązkową) informacją
uzupełniającą (art. 25 ust. 7 rozporządzenia CLP) [zob. sekcja 4.8.1.1 niniejszych
wytycznych oraz Guidance on harmonised information relating to emergency health
response – Annex VIII to CLP (Poradnik dotyczący zharmonizowanych informacji
związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia – załącznik VIII do
zarządzenia CLP)].
Producent, importer lub dalszy użytkownik określonych substancji zawartych w
mieszaninie, które stwarzają mniejsze zagrożenie, może uznać, że ujawnienie
identyfikatorów substancji, wymagane na potrzeby etykiet lub kart charakterystyki,
może narazić na ryzyko poufny charakter jego przedsiębiorstwa lub prawa własności
intelektualnej. W takim przypadku może on złożyć do ECHA wniosek o zezwolenie na
stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej zgodnie z art. 24 rozporządzenia CLP. Jako
nazwę alternatywną należy przyjąć bardziej ogólną nazwę określającą najważniejsze
chemiczne grupy funkcyjne lub oznaczenie alternatywne. Warunki udzielenia zezwolenia
na stosowanie nazwy alternatywnej są podane w pkt 1.4 części 1 załącznika I do
rozporządzenia CLP.
Wyżej wymieniony wniosek podlega opłacie zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 440/2010 (rozporządzenie w sprawie opłat). Jeżeli wniosek jest składany przez
mikroprzedsiębiorstwo albo małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) 21, ECHA nakłada
opłatę ulgową określoną w art. 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie opłat i załączniku I do
tego rozporządzenia.
Dalsze informacje dotyczące procedury składania wniosku o stosowanie alternatywnej
nazwy chemicznej w odniesieniu do substancji w mieszaninie zawierają instrukcje
techniczne zamieszczone w podręczniku dotyczącym sporządzania dokumentacji REACH i
CLP: Jak przygotować wniosek w sprawie stosowania alternatywnej nazwy chemicznej w
odniesieniu do substancji w mieszaninie. Ponadto warto odwiedzić poniżej podaną sekcję
na stronie internetowej ECHA: https://echa.europa.eu/pl/support/dossier-submissiontools/reach-it/requesting-an-alternative-chemical-name-in-mixtures.

4.3 Piktogramy określające rodzaj zagrożenia
4.3.1 Informacje ogólne
Piktogram określający rodzaj zagrożenia to graficzne przedstawienie do celów
przekazywania informacji na temat danego zagrożenia (zob. także definicja podana w
art. 2 ust. 3 i art. 31 ust. 2 rozporządzenia CLP). Zgodnie z art. 19 rozporządzenia CLP
to klasyfikacja substancji lub mieszaniny decyduje o tym, jakie piktogramy określające
rodzaj zagrożenia muszą być umieszczone na etykiecie. Informacje na temat
przyporządkowania piktogramów określających rodzaj zagrożenia do poszczególnych klas
zagrożenia i kategorii/zróżnicowania znajdują się również w załączniku V do
rozporządzenia CLP.
Obecnie zastosowanie ma dziewięć różnych piktogramów. Z reguły do danej klasy lub
kategorii zagrożenia przypisany jest tylko jeden piktogram, ale w niektórych
przypadkach dalszego zróżnicowania wymagane są dwa piktogramy, tj. w przypadku
substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako samoreaktywne typu B lub nadtlenki
organiczne typu B (zob. również poniżej). Należy także zauważyć, że niektóre
piktogramy obejmują kilka klas i kategorii zagrożenia.

21

Definicję MŚP podano w zaleceniu Komisji 2003/361/WE.
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4.3.2 Kształt, kolor i wymiary
Kolor i układ etykiety muszą zapewniać wyraźną widoczność piktogramu określającego
rodzaj zagrożenia oraz jego tła. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia powinny mieć
kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku, tj. przyjmować kształt rombu, gdy
etykieta jest ustawiona poziomo, oraz posiadać czarny symbol na białym tle z
czerwonym obramowaniem (zob. pkt 1.2.1 załącznika I do CLP). Konkretny rodzaj
czerwieni, tj. numer koloru Pantone, nie został określony, więc sporządzający etykiety
mogą go wybrać według własnego uznania.
Każdy piktogram określający rodzaj zagrożenia powinien zajmować co najmniej jedną
piętnastą minimalnej powierzchni etykiety przeznaczonej na informacje wymagane na
podstawie art. 17 CLP, jednakże jego minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż
1 cm2. Minimalne wymiary etykiet i piktogramów podano w tabeli 1.3 w załączniku I do
CLP. W przypadku piktogramów wymiary minimalne odnoszą się do boków czerwonego
obramowania piktogramu, a nie boków wirtualnego kwadratu, w którym się znajduje:

Prawidłowy pomiar

Błędny pomiar

Poniżej jako przykładowy piktogram przedstawiono wykrzyknik (piktogram GHS07). Jest
on przypisany do różnych klas zagrożenia dla zdrowia i kategorii niższego stopnia (zob.
część 2 załącznika V do rozporządzenia CLP):

Piktogramy przeznaczone do wydrukowania można nieodpłatnie pobrać ze strony
internetowej http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.

4.3.3 Zasady pierwszeństwa
W przypadku substancji i mieszanin zaklasyfikowanych z tytułu więcej niż jednego
zagrożenia konieczne może okazać się umieszczenie na jednej etykiecie kilku
piktogramów. W takim przypadku należy sprawdzić, czy mają zastosowanie zasady
pierwszeństwa określone w art. 26 rozporządzenia CLP. Ogólna zasada jest taka, że na
etykiecie należy umieścić te piktogramy, które odpowiadają najwyższej kategorii
zagrożenia w każdej z klas zagrożenia. Dotyczy to również przypadków, w których
substancja ma klasyfikację zarówno zharmonizowaną, jak i niezharmonizowaną (tj.
własną) – zob. art. 26 ust. 2 rozporządzenia CLP.
W związku z powyższym w rozporządzeniu CLP ustalono zasady pierwszeństwa dotyczące
poszczególnych piktogramów określających rodzaj zagrożenia oraz klasyfikacji:

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
Wersja 4.0 – marzec 2019 r.


33

w przypadku zagrożeń fizycznych, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram
GHS01 (wybuchająca bomba), piktogramy GHS02 (płomień) i GHS03 (płomień nad
okręgiem) są nieobowiązkowe …

obowiązkowy

nieobowiązkowy

nieobowiązkowy

… z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązkowych jest kilka piktogramów, jak w przypadku
substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako samoreaktywne typu B lub jako
nadtlenki organiczne typu B (zob. załącznik I do rozporządzenia CLP);


w przypadku zagrożeń fizycznych i zagrożeń dla zdrowia, jeżeli na etykiecie
znajduje się piktogram GHS02 (płomień) lub GHS06 (czaszka i skrzyżowane
piszczele), piktogram GHS04 (butla gazowa) jest nieobowiązkowy 22:

lub

obowiązkowy





obowiązkowy

nieobowiązkowy

w przypadku zagrożeń dla zdrowia, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram
GHS06 (czaszka i skrzyżowane piszczele), umieszczenie piktogramu GHS07
(wykrzyknik) jest zabronione:

w przypadku zagrożeń dla zdrowia, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram
GHS05 (działanie żrące), piktogramu GHS07 (wykrzyknik) nie można stosować w
przypadku działania drażniącego na skórę lub na oczy…

… ale musi być stosowany w przypadku innych zagrożeń.

Ta zasada pierwszeństwa została wprowadzona na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 286/2011
z dnia 10 marca 2011 r. (2. dostosowanie rozporządzenia CLP do postępu technicznego).
22
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w przypadku zagrożeń dla zdrowia, jeżeli na etykiecie znajduje się piktogram
GHS08 (zagrożenie dla zdrowia) odnoszący się do działania uczulającego na drogi
oddechowe, piktogramu GHS07 (wykrzyknik) nie można stosować w przypadku
działania uczulającego na skórę bądź działania drażniącego na skórę lub na oczy…

… ale musi być stosowany w przypadku innych zagrożeń.
Jeżeli do substancji lub mieszaniny przypisano uzupełniający zwrot EUH071 wskazujący
rodzaj zagrożenia („Działa żrąco na drogi oddechowe”), można jej przypisać piktogram
określający działanie żrące (GHS05) (zob. uwaga 1 do tabeli 3.1.3 w załączniku I do
rozporządzenia CLP). W takim przypadku na etykiecie należy pominąć piktogram GHS07
(wykrzyknik) dla STOT, narażenia jednorazowego, kategoria 3 (działanie drażniące na
drogi oddechowe), a także zwrot H335 wskazujący rodzaj zagrożenia („Może powodować
podrażnienie dróg oddechowych”).
W przypadku substancji i mieszanin, które muszą być oznakowane zgodnie z
rozporządzeniem CLP oraz zasadami transportu towarów niebezpiecznych, piktogramy
zgodne z przepisami CLP można pominąć na etykiecie na opakowaniu zewnętrznym lub
jednostkowym, gdy piktogramy zgodne z przepisami CLP i piktogramy dla transportu
towarów niebezpiecznych odnoszą się do tego samego zagrożenia (zob. sekcja 5.4
niniejszych wytycznych).

4.3.4 Puste piktogramy
Powszechną praktyką stosowaną przy opracowywaniu etykiet informujących o zagrożeniu
jest korzystanie z zapasów wstępnie nadrukowanych etykiet w kształcie rombu (najpierw
drukowane jest tło etykiety, na którym następnie nadrukowywane są szczegółowe
informacje, które powinny znaleźć się na etykiecie). Może to skutkować otrzymaniem
etykiet z wieloma nadrukowanymi pustymi rombami, z których nie wszystkie mogą być
potrzebne przedsiębiorstwu nabywającemu nadrukowane etykiety. W takiej sytuacji
może się okazać, że co najmniej jeden nadrukowany romb musi pozostać pusty.
Rozporządzenie CLP nie zawiera wyraźnego zakazu pozostawiania pustych rombów.
Jednak żadne informacje podane jako dodatkowe obok minimalnego obowiązkowego
oznakowania nie mogą zaprzeczać ani podawać w wątpliwość obowiązkowych informacji,
które muszą znaleźć się na etykiecie (art. 25 ust. 3 rozporządzenia CLP), a puste
czerwone obramowania mogą budzić wątpliwości. Jeżeli obecności tych obramowań nie
można uniknąć, zaleca się zakrycie ich jednolitym nadrukiem, który całkowicie je
zaczernia (zob. przykład na rys. 1).
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Substancja A
Niebezpieczeństwo
Reaguje gwałtownie z wodą.
W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które
mogą ulegać samozapaleniu.
Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia
oczu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy. Nie związaną pozostałość
strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie. W
PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE
wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać
skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Kontynuować płukanie.

Dodatkowe informacje na temat bezpiecznego stosowania – zob. karta charakterystyki produktu.

Przedsiębiorstwo X,

Ulica Y, MIASTO Z

Nr telefonu: +49 (0) 0000 000000

Rysunek 1: Zaczernione puste romby
Zaczernienie pustych rombów ma na celu uniknięcie wrażenia, że odpowiednie symbole
określające rodzaj zagrożenia zostały pominięte na etykiecie w wyniku błędu w druku.
Zob. także często zadawane pytania dotyczące CLP, numer identyfikacyjny 240,
dostępne na stronie internetowej pod adresem http://echa.europa.eu/support/qassupport/qas.

4.4 Hasła ostrzegawcze
Hasło ostrzegawcze wskazuje na względny stopień nasilenia danego zagrożenia. Na
etykiecie należy umieścić odpowiednie hasło ostrzegawcze zgodnie z klasyfikacją danej
substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie: większe zagrożenia wymagają hasła
„niebezpieczeństwo”, a mniejsze hasła „uwaga” (zob. art. 20 rozporządzenia CLP).
Hasła ostrzegawcze odpowiednie dla każdej szczególnej klasyfikacji zamieszczono w
tabelach przedstawiających elementy etykiety wymagane dla każdej klasy zagrożenia,
jak określono w częściach 2-5 załącznika I do CLP. Do niektórych kategorii zagrożenia
takich jak materiały wybuchowe, podklasa 1.6, nie przypisano hasła ostrzegawczego.
Na etykiecie substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej z tytułu więcej niż jednego
zagrożenia można umieścić tylko jedno hasło ostrzegawcze. W takim przypadku hasło
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ostrzegawcze „niebezpieczeństwo” ma pierwszeństwo i nie można wówczas umieścić
hasła „uwaga”.

4.5 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Na etykietach CLP określających zagrożenie należy także umieścić odpowiednie zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia, opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych
przez substancję lub mieszaninę (zob. art. 21 rozporządzenia CLP).
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, odpowiednie dla każdej klasy i
kategorii/zróżnicowania ze względu na zagrożenie, przedstawiono w tabelach
zamieszczonych w częściach 2-5 załącznika I do CLP. Na przykład zwrot H302
wskazujący rodzaj zagrożenia („Działa szkodliwie po połknięciu”) jest przypisany do
toksyczności ostrej drogą pokarmową, kategoria 4. Sformułowania zwrotów
wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w tabelach 1.1, 1.2 i 1.3 w załączniku III
do CLP.
W niektórych sytuacjach wymagane jest zamieszczenie informacji dodatkowych
uzupełniających zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia23, takich jak podanie drogi
narażenia lub narządu docelowego w przypadku określonych zagrożeń dla zdrowia, tj.
klas zagrożenia dla substancji o właściwościach rakotwórczych, mutagennych lub
działających szkodliwie na rozrodczość oraz przy jednorazowym i powtarzanym
narażeniu na substancje o działaniu toksycznym na narządy docelowe. Na przykład:


w przypadku STOT – narażenie powtarzane, kategoria 1, zwrot H372 wskazujący
rodzaj zagrożenia („Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub
powtarzane narażenie”) należy uzupełnić przez podanie organów, na które
wywierany jest wpływ, o ile są znane, oraz drogi narażenia, jeżeli jednoznacznie
udowodniono, że żadne inne drogi narażenia nie powodują zagrożenia, na
przykład zwrot H372 („Powoduje uszkodzenie wątroby poprzez długotrwałe lub
powtarzane narażenie przez skórę”);



w przypadku STOT – narażenie jednorazowe, kategoria 1, także może wystąpić
konieczność podania w zwrocie drogi narażenia lub organu docelowego, np. w
zwrocie wskazującym rodzaj zagrożenia H370 („Powoduje uszkodzenie wątroby
poprzez spożycie”).

W przypadku działania szkodliwego na rozrodczość zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H360 („Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki”) i H361
(„Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki”) wskazują
ogólne obawy. Ogólne zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia można zastąpić zwrotami
wskazującymi szczególny skutek, jeżeli jest on znany, zgodnie z sekcją 1.1.2.1.2
załącznika VI do rozporządzenia CLP (np. H360F „Może działać szkodliwie na płodność”,
H361d „Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki”, H360Df „Może
działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na
płodność”).
Jeżeli klasyfikacja substancji jest zharmonizowana i zamieszczona w części 3 załącznika
VI do rozporządzenia CLP, to na etykiecie należy umieścić odpowiednie dla danej
klasyfikacji zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia. Należy zauważyć, że niektóre
klasyfikacje zharmonizowane oznaczone gwiazdką w części 3 załącznika VI do CLP to
klasyfikacje minimalne, które na podstawie dostępnych danych mogą wymagać
Należy zauważyć, że nie stanowią one informacji uzupełniających w odniesieniu do oznakowania
w znaczeniu przyjętym w art. 25 rozporządzenia CLP. Stanowią one raczej dodatkowe informacje o
zagrożeniach, które należy podać w ramach samego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia, poza
standardowym sformułowaniem.
23
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przypisania klasyfikacji wyższego stopnia i odpowiadającego jej zwrotu wskazującego
rodzaj zagrożenia. Zwroty określające zagrożenie mogą także wymagać uwzględnienia w
przypadku niezharmonizowanych i zharmonizowanych części klasyfikacji tej samej
substancji, tj. w przypadku klas zagrożenia lub zróżnicowania niewymienionych w
wykazie w załączniku VI (zob. art. 4 ust. 3 rozporządzenia CLP).
Tabela 1.2 w załączniku III do CLP zawiera dozwolone połączenia zwrotów wskazujących
rodzaj zagrożenia24. Aktualnie dozwolone są połączenia zwrotów wskazujących rodzaj
zagrożenia w zakresie toksyczności ostrej, które odnoszą się do różnych dróg narażenia,
ale do tej samej kategorii. Zwroty te można zamieścić na etykiecie i w karcie
charakterystyki, na przykład: H301+H311 dla kategorii 3, drogą pokarmową lub przez
skórę („Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą”).
Jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jest w kilku klasach zagrożenia lub
zróżnicowaniach klas zagrożenia, na etykiecie należy umieścić wszystkie zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia, które wynikają z klasyfikacji, chyba że wyraźnie się
powielają lub występują w nadmiarze (zob. art. 27 rozporządzenia CLP). Jeżeli na
przykład przypisany jest zwrot H314 („Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia
oczu”), zwrot H318 („Powoduje poważne uszkodzenie oczu”) można pominąć (zob. także
sekcja 3.3.4 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP). Analogicznie jeżeli
przypisany jest zwrot H410 („Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe zmiany”), zwrot H400 („Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne”)
można pominąć (zob. także sekcja 4.1.6 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP).
Należy także unikać powielania i nadmiaru zwrotów w odniesieniu do substancji lub
mieszanin, którym przypisano uzupełniający zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
EUH071 („Działa żrąco na drogi oddechowe”) 25. W takim przypadku na etykiecie należy
pominąć zwrot H335 wskazujący rodzaj zagrożenia („Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych”) dla działania toksycznego na narządy docelowe przy narażeniu
jednorazowym, kategoria 3 (podrażnienie dróg oddechowych). Należy zwrócić uwagę, że
informacje umieszczane na etykiecie określającej zagrożenia oraz w sekcji 2.2 karty
charakterystyki muszą być zgodne dla tej samej substancji lub mieszaniny.
W załączniku III do rozporządzenia CLP we wszystkich językach UE podano prawidłowe
brzmienie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, tak jak powinny widnieć na
etykiecie. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia w jednym języku powinny być
zgrupowane na etykiecie ze zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym
języku (zob. sekcja 3.3 niniejszych wytycznych).

4.6 Zwroty wskazujące środki ostrożności
Na etykietach CLP określających zagrożenie należy zamieścić odpowiednie zwroty
wskazujące środki ostrożności, przekazujące informacje na temat środków służących
zapobieganiu szkodliwym skutkom lub zmniejszeniu do minimum szkodliwych skutków
dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska, które wynikają z zagrożeń stwarzanych przez
substancję lub mieszaninę (zob. art. 22 rozporządzenia CLP). Przykładem jest zwrot
P373 wskazujący środki ostrożności („NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały
wybuchowe”). Pełny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności, odpowiednich dla
każdej klasy zagrożenia i kategorii/zróżnicowania, podano według kodów
alfanumerycznych w tabelach wskazujących elementy etykiety wymagane dla każdej
klasy zagrożenia, zamieszczonych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia CLP.
Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybrać zgodnie z przepisami zawartymi w
art. 22 i 28 rozporządzenia CLP oraz w części 1 załącznika IV do rozporządzenia CLP:
24

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r.

25

Zob. także: uwaga 1 w tabeli 3.1.3 w załączniku I do CLP.
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należy wziąć przy tym pod uwagę zastosowane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia,
zamierzone lub zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny, a także
podstawowe wytyczne określone w kolumnie „warunki stosowania” w tabelach 6.1–6.5
załącznika IV do rozporządzenia CLP. Należy unikać powielania i nadmiaru zwrotów.
Jeżeli substancja lub mieszanina jest dostarczana ogółowi społeczeństwa, na etykiecie
umieszcza się zasadniczo jeden zwrot wskazujący środki ostrożności dotyczący usuwania
tej substancji lub mieszaniny oraz unieszkodliwiania opakowania26 (zob. art. 28 ust. 2
rozporządzenia CLP). Z reguły na etykiecie nie powinno być więcej niż sześć zwrotów
wskazujących środki ostrożności, chyba że umieszczenie większej liczby zwrotów jest
konieczne dla oddania charakteru i nasilenia zagrożeń (zob. przykład C w sekcji 7.4
niniejszych wytycznych).
Wskazówki pomocne w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki
ostrożności znajdują się w sekcji 7 niniejszych wytycznych.
W części 2 załącznika IV do CLP we wszystkich językach UE wyszczególniono prawidłowe
sformułowania zwrotów wskazujących środki ostrożności w brzmieniu, w jakim należy je
zamieścić na etykietach. W przypadku różnic w tłumaczeniach zwrotów wskazujących
środki ostrożności najbardziej odpowiednie brzmienie ma zazwyczaj tłumaczenie zawarte
w krajowej wersji rozporządzenia CLP. Zwroty wskazujące środki ostrożności w danym
języku powinny być zgrupowane na etykiecie ze zwrotami wskazującymi rodzaj
zagrożenia w tym samym języku (zob. sekcja 3.3 niniejszych wytycznych).

4.7 Kody zwrotów określających zagrożenie i zwrotów
wskazujących środki ostrożności
Zwroty określające zagrożenie i zwroty wskazujące środki ostrożności kodowane są przy
użyciu unikalnego kodu alfanumerycznego składającego się z jednej litery i trzech cyfr:


litera „H” (ang. „hazard statement” – „zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia”) lub „P”
(ang. precautionary statement” – „zwrot wskazujący środki ostrożności”);



w przypadku zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia pierwsza cyfra określa rodzaj
zagrożenia (2 odnosi się do zagrożeń fizycznych, 3 do zagrożeń dla zdrowia, 4 do
zagrożeń dla środowiska), a dwie kolejne cyfry odpowiadają kolejnej numeracji
zagrożeń, np. wybuchowość (kody 200-210), łatwopalność (kody 220-230) itp.;



przeniesione z DSD i DPD określenia wskazujące rodzaj zagrożenia, ale
nieuwzględnione dotychczas w ramach GHS ONZ, są zakodowane jako „EUH”;



w przypadku zwrotów wskazujących środki ostrożności: z cyfry określającej jeden z
pięciu rodzajów zwrotów, tj. zwroty ogólne (1), zwroty określające zapobieganie (2),
zwroty określające reagowanie (3), zwroty określające przechowywanie (4) i zwroty
określające usuwanie (5), oraz dwóch cyfr reprezentujących kolejną numerację
samych zwrotów.

Zakresy kodów w przypadku zwrotów określających zagrożenie i zwrotów wskazujących
środki ostrożności w ramach CLP zamieszczono w tabeli 4 poniżej:

Jeżeli jasne jest, że usuwanie substancji, mieszaniny lub opakowania nie stanowi zagrożenia dla
zdrowia ludzkiego lub środowiska, nie jest wymagany zwrot wskazujący środki ostrożności dotyczące
usuwania.
26
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Tabela 4: Zakresy kodów zwrotów określających zagrożenie i zwrotów
wskazujących środki ostrożności w ramach rozporządzenia CLP
Zwroty określające zagrożenie: H

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P

200 – 299 Zagrożenia fizyczne

100 – 199 Ogólne

300 – 399 Zagrożenia dla zdrowia

200 – 299 Zapobieganie

400 – 499 Zagrożenia dla środowiska

300 – 399 Reagowanie
400 – 499 Magazynowanie
500 – 599 Usuwanie

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących środki
ostrożności oraz zwrotów EUH nie muszą znajdować się na etykiecie. Rozporządzenie
CLP wymaga jedynie zamieszczenia na etykiecie faktycznego brzmienia mających
zastosowanie zwrotów.

4.8 Informacje uzupełniające na etykietach
W art. 25 rozporządzenia CLP podano definicję pojęcia „informacji uzupełniających”,
które w zamierzeniu mają obejmować dodatkowe informacje występujące na etykiecie
oprócz tych wymienionych w art. 17 lit. a)–g) rozporządzenia CLP. Takie dodatkowe
informacje umieszczane na etykiecie można podzielić na dwie kategorie: informacje
obowiązkowe i nieobowiązkowe. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 25 ust. 6
rozporządzenia CLP w przypadku mieszaniny zamieszczenie informacji uzupełniających
może być obowiązkowe, nawet jeżeli nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca
zagrożenie.
Wszystkie „informacje uzupełniające” muszą co do zasady znajdować się w tej części
etykiety, która jest na nie przeznaczona. Zarówno obowiązkowe, jak i nieobowiązkowe
informacje uzupełniające muszą być podane w tym samym języku, co pozostałe
elementy etykiety CLP.
Ponieważ zamieszczenie tych informacji obok elementów etykiety wymaganych na
podstawie art. 17 lit. a)-g) CLP jest obowiązkowe, podczas opracowywania etykiety CLP
dla substancji lub mieszaniny należy starannie rozważyć ich położenie i zajmowaną przez
nie powierzchnię (zob. także przykład 3 w sekcji 6 niniejszych wytycznych).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 wprowadziło zmiany do rozporządzenia CLP w
celu włączenia wymogu niepowtarzalnego identyfikatora postaci użytkowej (UFI) jako
informacji uzupełniającej na etykiecie w ramach art. 25 ust. 7 (zob. sekcja 4.8.1.1
niniejszych wytycznych)27. Nie ma jednak stałych zasad dotyczących położenia UFI na
etykiecie: może on znajdować się w sekcji „informacji uzupełniających” na etykiecie, jak
opisano powyżej, lub być umieszczony (wraz z oznaczeniem „UFI”) w pobliżu nazwy
produktu lub nazwy handlowej. Ze względów praktycznych identyfikator UFI może być
także nadrukowany na opakowaniu, pod warunkiem że pozostaje on w pobliżu innych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 wprowadziło także zmiany do rozporządzenia CLP poprzez
dodanie załącznika VIII.
27

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
40

Wersja 4.0 – marzec 2019 r.

informacji28. W każdym przypadku identyfikator UFI powinien być wyraźnie widoczny i
łatwy do odszukania w razie nagłego przypadku (jego główną rolą jest pomaganie
służbom ratowniczym w identyfikacji mieszaniny zawartej w produkcie).
Obowiązkowe informacje uzupełniające, jeżeli mają zastosowanie, muszą być
łatwe do identyfikacji i odczytania. Oczywiście w przypadku ograniczonej
powierzchni etykiety mają one pierwszeństwo przed wszelkimi
nieobowiązkowymi informacjami uzupełniającymi.

4.8.1 Obowiązkowe informacje uzupełniające na etykiecie
Do obowiązkowych informacji uzupełniających na etykiecie należą:


uzupełniające zwroty określające wskazujące rodzaj zagrożenia w odniesieniu do
niektórych właściwości fizycznych i wpływających na zdrowie. Są one zakodowane
jako zwroty „EUH”, np. EUH014 „Reaguje gwałtownie z wodą”. Dla niektórych
substancji ze zharmonizowaną klasyfikacją uzupełniające zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia podano w części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP;



zwroty uzupełniające dla niektórych mieszanin, np. zwrot EUH204 („Zawiera
izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”) – zob. część 2
załącznika II do rozporządzenia CLP. Tym wyrażeniom również przypisano kody
EUH, aby dostosować ich prezentację do powyższych uzupełniających zwrotów
wskazujących rodzaj zagrożenia;



zwrot uzupełniający EUH401 („W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i
środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia”) dla stwarzających
zagrożenie substancji i mieszanin objętych zakresem dyrektywy 91/414/EWG 29
(zob. część 4 załącznika II do rozporządzenia CLP);



elementy etykiety wymagane na mocy przepisów innych aktów UE (zob. art. 32
ust. 6 CLP), na przykład:
–

numer pozwolenia wymagany na podstawie rozporządzenia REACH;

–

wykaz substancji powierzchniowo czynnych i zapachowych zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów, ze zmianami;

–

numer pozwolenia dla produktu biobójczego zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych;

–

przepisy dotyczące oznakowania (m.in. łatwopalności) zgodnie z
dyrektywą 75/324/EWG w sprawie dozowników aerozolu, ze zmianami; lub

Należy zwrócić uwagę, że CARACAL zaaprobowały możliwość nadrukowania UFI na opakowaniu,
w pobliżu innych informacji umieszczonych na etykiecie, zamiast na etykiecie. Podczas gdy zdaniem
Komisji Europejskiej oraz większości państw członkowskich łączna interpretacja art. 32 ust. 4 i art.
31 ust. 5 rozporządzenia CLP na to pozwala, na podstawie ograniczonej liczby uwag państw
członkowskich, rozmowy na temat tej prawnej interpretacji mają się zakończyć co do tego, czy
obecny tekst prawny już pozwala na taką łączną interpretację, czy wymagana jest zmiana sekcji 5.2
części A załącznika VIII i art. 25 ust. 7 rozporządzenia CLP.
28

Uchylona i zastąpiona przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,
obowiązujące od dnia 14 czerwca 2011 r.
29
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zawartość lotnych związków organicznych zgodnie z dyrektywą
2004/42/WE30.

Do dalszych obowiązkowych informacji dodatkowych mogą należeć:


szczegółowe informacje dotyczące reagowania, podane w nawiasach w zwrotach
wskazujących środki ostrożności P320 „Pilnie zastosować określone leczenie
(patrz … na etykiecie)”, P321 „Zastosować określone leczenie (patrz … na
etykiecie)” w załączniku IV do CLP, np. „zob. dodatkowa instrukcja w zakresie
pierwszej pomocy na etykiecie” lub „zob. dodatkowa instrukcja dotycząca podania
odtrutki na etykiecie”. Zob. także: tabela 5 poniżej i tabele wyboru w sekcji 7.3
niniejszych wytycznych;



w przypadku mieszanin zawierających składniki o nieznanej toksyczności ostrej w
stężeniu 1% lub wyższym – zwrot „x procent mieszaniny stanowi(ą) składnik(i) o
nieznanej toksyczności ostrej” (zob. sekcja 3.1.3.6.2.2 załącznika I do CLP).
Zwrot ten należy także umieścić w karcie charakterystyki, jeżeli jest
dostarczana31. Ponadto właściwe może być także rozróżnienie zagrożenia na
podstawie drogi narażenia, na przykład „x procent mieszaniny stanowi(ą)
składnik(i) o nieznanej toksyczności ostrej (drogą pokarmową/po naniesieniu na
skórę/przez drogi oddechowe)”, zwłaszcza w przypadku gdy substancja jest
zaklasyfikowana z tytułu innych zagrożeń i gdy istotne jest określenie drogi
narażenia (zob. także Poradnik na temat stosowania kryteriów CLP);



W przypadku mieszanin, dla których nie są dostępne żadne przydatne informacje
na temat krótkotrwałego (ostrego) lub długotrwałego zagrożenia dla środowiska
wodnego dotyczące jednego lub większej liczby odpowiednich składników – zwrot
„Zawiera x% składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego” (zob.
sekcja 4.1.3.6.1 w załączniku I do CLP). Zwrot ten należy umieścić na etykiecie i
w karcie charakterystyki;



W przypadku mieszanin objętych wymogami przekazywania informacji w ramach
art. 45 rozporządzenia CLP i załącznika VIII – UFI, jeżeli ma zastosowanie (zob.
sekcja 4.8.1.1 niniejszych wytycznych).

Rozporządzenie CLP wymaga umieszczenia informacji uzupełniających w określonej
części etykiety przeznaczonej na te informacje. Dostawca może także zdecydować o
umieszczeniu informacji uzupełniających w kilku miejscach, biorąc pod uwagę wymogi
art. 25 rozporządzenia CLP (zob. przykład 3 i przykład 5 w sekcji 6 niniejszych
wytycznych).
Podobnie sekcja z informacjami uzupełniającymi powinna być wyraźnie oddzielona od
elementów oznakowania wymaganych na podstawie art. 17 lit. a)–g) rozporządzenia
CLP, np. poprzez umieszczenie w innej części etykiety, otoczenie tekstu ramką,
oznaczenie go przez zastosowanie innego koloru lub innego rozmiaru czcionki. Jednak w
niektórych przypadkach wyraźne rozróżnienie między elementami CLP a obowiązkowymi
informacjami uzupełniającymi na etykiecie, wymaganymi na podstawie innych
przepisów, może być niekorzystne, gdy informacje te dotyczą bezpiecznego
Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników
organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także
zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE
30

Dalsze informacje na temat sporządzania kart charakterystyki są dostępne w Poradniku
dotyczącym sporządzania kart charakterystyki.
31
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postępowania z substancją lub mieszaniną oraz bezpiecznego ich stosowania. Na
przykład gdy dodatkowe zwroty EUH wyrażają podobne ostrzeżenie do tego zawartego w
zwrotach wskazujących rodzaj zagrożenia, które odzwierciedlają daną klasyfikację, to
zaleca się nawet, aby oba rodzaje zwrotów zgrupować razem na etykiecie, tak aby
wzajemnie się wzmacniały. Przykład: dla substancji klasyfikowanej jako reagująca z
wodą, kategoria 1, zwrot EUH014 wskazujący rodzaj zagrożenia „Reaguje gwałtownie z
wodą” jest bardzo podobny do zwrotu H260 „W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne
gazy, które mogą ulegać samozapaleniu” (zob. również przykład 4 w sekcji 6 niniejszych
wytycznych).
W odniesieniu do czytelności obowiązkowe elementy etykiety wymagane na mocy
przepisów innych aktów wspólnotowych [np. zawartość lotnych związków organicznych
zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/42/WE lub wykaz określonych składników
wymagany na mocy rozporządzenia (WE) nr 648/2004] nie powinny być traktowane
inaczej niż inne obowiązkowe informacje wymagane na mocy samego rozporządzenia
CLP. Obowiązkowe informacje muszą być łatwe do identyfikacji i odczytania oraz mają
pierwszeństwo na etykiecie CLP nad wszelkimi nieobowiązkowymi informacjami
uzupełniającymi. Zestawienie obowiązkowych uzupełniających elementów etykiety, które
należy zamieścić w sekcji etykiety przeznaczonej na informacje uzupełniające,
przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5: Obowiązkowe uzupełniające elementy etykiety na podstawie art. 25 i
32 rozporządzenia CLP
Podstawa
prawna
Art. 25 ust. 1
CLP i pkt 1.1 w
części 1
załącznika II do
CLP

Rodzaj i zakres
stosowania
a)

Kod

Treść/sformułowanie

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dotyczące
pewnych fizycznych właściwości substancji i mieszanin. Muszą być
przypisane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku II do
rozporządzenia CLP, jeżeli substancja lub mieszanina została już
zaklasyfikowana na podstawie kryteriów z załącznika I do CLP.
Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla niektórych
substancji o zharmonizowanej klasyfikacji znajdują się w części 3
załącznika VI do rozporządzenia CLP.
EUH014

„Reaguje gwałtownie z wodą”.

EUH018

„Podczas stosowania mogą
powstawać łatwopalne lub
wybuchowe mieszaniny pary z
powietrzem”.

EUH019

„Może tworzyć wybuchowe
nadtlenki”.

EUH044

„Zagrożenie wybuchem po
ogrzaniu w zamkniętym
pojemniku”
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Podstawa
prawna
Art. 25 ust. 1
CLP i pkt 1.2 w
części 1
załącznika II do
CLP

Art. 25 ust. 6
CLP i część 2
załącznika II do
CLP

Rodzaj i zakres
stosowania
b)
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Kod

Treść/sformułowanie

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dotyczące
oddziaływania substancji i mieszanin na zdrowie. Muszą być
przypisane zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1.2 w części 1
załącznika II do rozporządzenia CLP, jeżeli substancja lub mieszanina
została już zaklasyfikowana na podstawie kryteriów z załącznika I do
CLP. Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla
niektórych substancji o zharmonizowanej klasyfikacji znajdują się w
części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP.. W przypadku EUH071
zob. także uwaga 1 w tabeli 3.1.3 załącznika I do rozporządzenia CLP.
EUH029

„W kontakcie z wodą uwalnia
toksyczne gazy”

EUH031

„W kontakcie z kwasami
uwalnia toksyczne gazy”

EUH032

„W kontakcie z kwasami
uwalnia bardzo toksyczne gazy”

EUH066

„Powtarzające się narażenie
może powodować wysuszanie
lub pękanie skóry”

EUH070

„Działa toksycznie w kontakcie
z oczami”.

EUH071

„Działa żrąco na drogi
oddechowe”

Zwroty uzupełniające dla niektórych mieszanin. Muszą być przypisane do
mieszanin zgodnie z warunkami określonymi w części 2 załącznika II do
rozporządzenia CLP.
1. Mieszaniny zwierające
ołów

– w przypadku
opakowań, których
zawartość jest
mniejsza niż 125 ml
2. Mieszaniny zawierające
cyjanoakrylany

EUH201

„Zawiera ołów. Nie należy
stosować na powierzchniach,
które mogą być gryzione lub
ssane przez dzieci”.

EUH201A

„Uwaga! Zawiera ołów”.

EUH202

„Cyjanoakrylan.
Niebezpieczeństwo
Skleja skórę i powieki w ciągu
kilku sekund.
Chronić przed dziećmi”.
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Podstawa
prawna

Rodzaj i zakres
stosowania

Kod

Treść/sformułowanie

3. Cementy i mieszaniny
cementowe

EUH203

„Zawiera chrom (VI). Może
powodować wystąpienie reakcji
alergicznej”.

4. Mieszaniny zwierające
izocyjaniany

EUH204

„Zawiera izocyjaniany.
Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej”.

5. Mieszaniny zawierające
składniki epoksydowe
o średniej masie
cząsteczkowej ≤ 700.

EUH205

„Zawiera składniki epoksydowe.
Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej”.

6. Mieszaniny sprzedawane
ogółowi społeczeństwa,
które zawierają aktywny
chlor

EUH206

„Uwaga!
Nie stosować razem z innymi
produktami.
Może wydzielać niebezpieczne
gazy (chlor)”.

7. Mieszaniny zawierające
kadm (stopy)
i przeznaczone do użycia
przy lutowaniu lub
spawaniu

EUH207

„Uwaga!
Zawiera kadm. Podczas
stosowania wydziela
niebezpieczne pary.
Zapoznaj się z informacją
dostarczoną przez producenta.
Przestrzegaj instrukcji
bezpiecznego stosowania.

8. Mieszaniny
niezaklasyfikowane jako
uczulające ale
zawierające
przynajmniej jedną
substancję uczulającą32

EUH208

„Zawiera (nazwa substancji
uczulającej). Może powodować
wystąpienie reakcji
alergicznej”.

Zgodnie z ostatnim akapitem pkt 2.8 załącznika II do rozporządzenia CLP [wprowadzonym
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 286/2011 (2. dostosowanie rozporządzenia CLP do postępu
technicznego)] mieszaniny zaklasyfikowane jako uczulające, które zawierają inne substancje
zaklasyfikowane jako uczulające (oprócz tej decydującej o klasyfikacji mieszaniny) obecne w
stężeniu równym lub wyższym niż określone w tabeli 3.4.6 załącznika I do CLP, muszą być opatrzone
nazwami takich substancji na etykiecie. Nazwy te powinny być umieszczone razem z nazwami
substancji istotnych dla klasyfikacji mieszaniny. Należy używać zwrotu EUH208, jeżeli mieszanina,
która nie została zaklasyfikowana jako uczulająca zawiera substancje uczulające. Zgodnie jednak z
rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/918 (8. dostosowanie rozporządzenia CLP do postępu
technicznego), jeżeli mieszanina jest oznaczona zwrotem EUH204 zgodnie z pkt 2.4 załącznika II do
rozporządzenia CLP lub zwrotem EUH205 zgodnie z pkt 2.5 załącznika II, na etykiecie można
pominąć zwrot EUH208, jeżeli jedynymi substancjami wymagającymi zwrotu EUH208 są
izocyjaniany lub składniki epoksydowe.
32
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Podstawa
prawna

Rodzaj i zakres
stosowania
9. Ciekłe mieszaniny
zawierające
chlorowcowane
węglowodory
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Kod
EUH209
EUH209A

Treść/sformułowanie
„Podczas stosowania może
przekształcić się w substancję
wysoce łatwopalną.
lub
Podczas stosowania może
przekształcić się w substancję
łatwopalną”.

10. Mieszaniny
nieprzeznaczone dla
ogółu społeczeństwa

Załącznik IV do
CLP

Załącznik I do
CLP, pkt
3.1.3.6.2.2.

Załącznik I do
CLP, pkt
4.1.3.6.1

EUH210

„Karta charakterystyki
dostępna na żądanie”

11. Wyroby aerozolowe

Do aerozoli stosuje się także
przepisy dotyczące
oznakowania określone w
dyrektywie 75/324/EWG.

Substancje i mieszaniny, do
których przypisano zwroty
wskazujące środki
ostrożności:

Uzupełniające instrukcje
pierwszej pomocy (np. podanie
odtrutki lub podjęcie
natychmiastowych działań,
takich jak zastosowanie
specjalnego środka
czyszczącego) umieszczone w
nawiasach w zwrotach
wskazujących środki
ostrożności.



P320 – Pilnie zastosować
określone leczenie (patrz
… na etykiecie)



P321 – Zastosować
określone leczenie
(patrz … na etykiecie)

Mieszanina zawierająca
składnik(i) o nieznanej
toksyczności ostrej w
stężeniu 1% lub wyższym

„x% mieszaniny stanowi(ą)
składnik(i) o nieznanej ostrej
toksyczności”

Mieszanina, dla której nie są
dostępne żadne przydatne
informacje na temat
zagrożenia dla środowiska
wodnego ze względu na
toksyczność ostrą lub
długotrwałą jednego lub
więcej istotnych składników

„Zawiera x% składników
o nieznanym zagrożeniu dla
środowiska wodnego”.

Art. 25 ust. 2
CLP

Zwrot uzupełniający dla
substancji i mieszanin
objętych zakresem
dyrektywy 91/414/EWG33

Elementy
etykiety
wymagane na

Przykłady:

(również do celów karty
charakterystyki)

(również do celów karty
charakterystyki)

EUH401

„W celu uniknięcia zagrożeń dla
zdrowia ludzi i środowiska
należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia”.

 numer zezwolenia

Uchylona przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21
października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, obowiązujące od
dnia 14 czerwca 2011 r.
33
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Podstawa
prawna
mocy innych
aktów
wspólnotowych
zgodnie z art. 32
ust. 6 CLP

Rodzaj i zakres
stosowania

Kod

 Rozporządzenie (WE)
nr 1907/2006 (REACH)

Treść/sformułowanie
 zwroty na etykiecie
odnoszące się do ograniczeń
określonych w załączniku
XVII do rozporządzenia
REACH, na przykład
„Produkt przeznaczony
wyłącznie do użytku
zawodowego”

 Rozporządzenie (WE)
nr 648/2004 (detergenty)

 wykaz określonych
składników, takich jak
anionowe środki
powierzchniowo czynne,
tlenowe środki bielące,
enzymy, środki odkażające,
rozjaśniacze optyczne i
środki zapachowe

 Dyrektywa 75/324/EWG
(dozowniki aerozolu)
 Dyrektywa 2004/42/WE
(lotne związki
organiczne)

 m.in. oznakowanie
łatwopalności

 Rozporządzenie (UE)
528/2012 w sprawie
produktów biobójczych

 zawartość lotnych związków
organicznych

 na przykład: numer
zezwolenia dotyczący
produktu biobójczego
Art. 25 ust. 7
CLP i pkt 5 w
części A
załącznika VIII
do CLP 34

34

Niepowtarzalny identyfikator
postaci użytkowej (UFI) dla
mieszanin
zaklasyfikowanych pod
względem skutków dla
zdrowia lub skutków
fizycznych oraz objętych
wymogami przekazywania
informacji w ramach art. 45
rozporządzenia CLP (zob.
sekcja 4.8.1.1 niniejszych
wytycznych)

nd.

Niepowtarzalny 16-cyfrowy kod
alfanumeryczny35, na przykład:
UFI: VDU1-414F-1003-1862

Zob. rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542.

Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika generatora UFI (User guide for the UFI
generator)
i
na
stronie
internetowej
Ośrodków
Zatruć
ECHA
pod
adresem
https://poisoncentres.echa.europa.eu/pl/publications
35
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4.8.1.1 Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI)
Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI) to niepowtarzalny kod
alfanumeryczny, który łączy informacje przekazywane na mieszaninie w ramach art. 45
rozporządzenia CLP oraz konkretny produkt wprowadzony do obrotu (więcej informacji
można znaleźć na stronie Ośrodków Zatruć ECHA
https://poisoncentres.echa.europa.eu/).
Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej jest obowiązkowy dla wszystkich
mieszanin stwarzających zagrożenie, które wymagają przekazywania informacji zgodnie
z art. 45 rozporządzenia CLP, tj. wszystkich mieszanin, które zostały wprowadzone do
obrotu na rynku UE i zaklasyfikowane zgodnie z CLP jako stwarzające zagrożenie na
podstawie ich skutków dla zdrowia lub skutków fizycznych. Przedsiębiorstwa, od których
wymaga się przekazania informacji (dalsi użytkownicy i importerzy), są zobowiązane do
umieszczenia UFI na etykiecie mieszaniny przed wprowadzeniem jej do obrotu [stosuje
się pewne odstępstwa, więcej informacji można znaleźć w Poradniku dotyczącym
zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia
zdrowia – załącznik VIII do zarządzenia CLP (Guidance on harmonised information
relating to emergency health response – Annex VIII to CLP)].
Identyfikator UFI musi być nadrukowany na etykiecie lub do niej przytwierdzony. Ze
względów praktycznych identyfikator UFI może być także nadrukowany na opakowaniu,
pod warunkiem że pozostaje on w pobliżu innych informacji36. Jeżeli osoba
odpowiedzialna za oznakowanie zdecyduje się przytwierdzić identyfikator UFI do
etykiety, nalepka powinna być ściśle przyklejona do etykiety, tak by wytrzymała zwykłe
postępowanie i stosowanie.
Identyfikator UFI uznaje się za obowiązkową informację uzupełniającą na etykiecie
zgodnie z art. 25 ust. 7 rozporządzenia CLP i z reguły musi być umieszczony w części
etykiety poświęconej informacjom uzupełniającym. Aby zwiększyć widoczność i pomóc
użytkownikom w identyfikacji produktu, identyfikator UFI może być również
alternatywnie umieszczony (wraz z oznaczeniem „UFI”) w pobliżu identyfikatorów
produktu.
Kod UFI musi poprzedzać skrót „UFI” pisany wielkimi literami.
Identyfikator UFI musi być także czytelny (zob. sekcja 5.2 niniejszych wytycznych, gdzie
opisano czytelność i rozmiar elementów etykiety) i oznaczony w sposób nieusuwalny.
Stosowanie identyfikatora UFI w przypadku mieszanin, które nie zostały zgłoszone w
ramach systemów krajowych zacznie obowiązywać stopniowo od 1 stycznia 2020 r.,
zgodnie z przeznaczeniem mieszaniny (więcej informacji na temat terminów
obowiązywania można znaleźć w sekcji 3.4.1 poradnika Guidance on harmonised
information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP (Poradnik
dotyczący zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach
zagrożenia zdrowia – załącznik VIII do zarządzenia CLP)]. Mieszanin zgłoszonych w
ramach systemów krajowych nie trzeba oznakowywać ponownie w celu dodania
identyfikatora UFI do 1 stycznia 2025 r. Jeżeli jednak zaistnieje potrzeba aktualizacji
Należy zwrócić uwagę, że CARACAL zaaprobowały możliwość nadrukowania UFI na opakowaniu,
w pobliżu innych informacji umieszczonych na etykiecie, zamiast na etykiecie. Podczas gdy zdaniem
Komisji Europejskiej oraz większości państw członkowskich łączna interpretacja art. 32 ust. 4 i art.
31 ust. 5 rozporządzenia CLP na to pozwala, na podstawie ograniczonej liczby uwag państw
członkowskich, rozmowy na temat tej prawnej interpretacji mają się zakończyć co do tego, czy
obecny tekst prawny już pozwala na taką łączną interpretację, czy wymagana jest zmiana sekcji 5.2
części A załącznika VIII i art. 25 ust. 7 rozporządzenia CLP.
36
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przekazanych informacji przed tą datą, od przedsiębiorstwa wymaga się zgodności z
wymogami załącznika VIII oraz ponownego oznakowania mieszanin z uwzględnieniem
kodów UFI lub przytwierdzenia kodów UFI do etykiety przed wprowadzeniem ich do
obrotu po zmianie. Jeżeli przedsiębiorstwo przekazuje informacje zgodnie z załącznikiem
VIII do rozporządzenia CLP przed obowiązującym terminem, zaleca się uwzględnienie
identyfikatora UFI na etykiecie bez zbędnej zwłoki.
Należy zwrócić uwagę, że:


W przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie, które podlegają
przekazywaniu informacji zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP, identyfikator UFI
należy umieścić na etykiecie lub na opakowaniu blisko innych informacji. W
przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie przeznaczonych do użytku
przemysłowego37 identyfikator UFI może alternatywnie znajdować się w sekcji 1.1
karty charakterystyki. W przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie
sprzedawanych bez opakowania38 identyfikator UFI może alternatywnie
znajdować się w sekcji 1.1 karty charakterystyki39;



Identyfikator UFI nie jest wymagany w przypadku mieszanin nieobjętych
zakresem art. 45 rozporządzenia CLP, tj. mieszanin używanych do badań
naukowych i rozwojowych, mieszanin do badań dotyczących produktów i procesu
produkcji oraz ich rozwoju, mieszanin zaklasyfikowanych jako „gazy pod
ciśnieniem” i/lub „materiały wybuchowe” (niestabilny materiał wybuchowy i
podklasy 1.1 do 1.6) oraz w przypadku mieszanin zaklasyfikowanych jako
stwarzające zagrożenie wyłącznie dla środowiska.



Przedsiębiorstwo może rozważyć przekazanie informacji dotyczących mieszanin,
które nie są objęte zakresem art. 45 rozporządzenia CLP (na przykład
stwarzających zagrożenie wyłącznie dla środowiska). W takiej sytuacji
identyfikator UFI można dobrowolnie umieścić na etykiecie mieszanin.

Generator UFI, internetowe narzędzie do tworzenia i aktywowania kodów UFI, jest
dostępny na stronie Ośrodków Zatruć pod adresem
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator.

4.8.2 Nieobowiązkowe informacje uzupełniające na etykiecie
W niektórych przypadkach może wystąpić potrzeba dodania przez dostawców na
etykiecie określonych elementów, które nie są obowiązkowe, ale są konieczne ze
względu na obchodzenie się z produktem i użytkowanie go, takich jak szczegółowe
informacje o produkcie, podstawowe instrukcje użytkowania lub zwroty wskazujące

tj. mieszaniny przeznaczone wyłącznie do użytku na terenach przemysłowych [więcej informacji
można znaleźć w poradniku Guidance on harmonised information relating to emergency health
response – Annex VIII to CLP (Poradnik dotyczący zharmonizowanych informacji związanych z
pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia – załącznik VIII do zarządzenia CLP)].
37

38

tj. mieszaniny wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP.

Należy zwrócić uwagę, że Urzędy Właściwe ds. REACH i CLP (CARACAL) zaaprobowały
interpretację stanowiącą, że nie są potrzebne standardowe wymogi dotyczące umieszczania
niepowtarzalnego identyfikatora postaci użytkowej (UFI) w karcie charakterystyki (poza
mieszaninami nieopakowanymi). Wnioski dotyczące zmian w załączniku VIII do rozporządzenia CLP
i załączniku II do rozporządzenia REACH są obecnie omawiane na poziomie CARACAL.
39
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środki ostrożności, które nie wynikają bezpośrednio z klasyfikacji produktu (np. „Przed
użyciem przeczytać etykietę” lub „Nie wprowadzać do oczu” w przypadku mieszanin
działających drażniąco na oczy). Takie nieobowiązkowe informacje uzupełniające na
etykiecie, których treść dostawca ustala według własnego uznania, nie stanowią części
wymogów dotyczących oznakowania na podstawie rozporządzenia CLP.
Potrzebę wprowadzenia informacji nieobowiązkowych należy również wziąć pod uwagę
przy projektowaniu układu etykiety. Nieobowiązkowe informacje uzupełniające można
także umieścić obok elementów etykiety wymaganych na podstawie art. 17 lit. a)-g)
rozporządzenia CLP i obowiązkowych informacji uzupełniających, jeżeli występują. Takie
informacje nie mogą jednak wprowadzać użytkowników w błąd ani nie mogą być
sprzeczne z obowiązkowymi elementami etykiety. Powinny także podawać dalsze
konieczne szczegóły (zob. art. 25 ust. 3 rozporządzenia CLP).
Dodatkowe elementy oznakowania pochodzące z GHS ONZ, które nie zostały
wprowadzone do rozporządzenia CLP, można zamieścić w części etykiety przeznaczonej
na nieobowiązkowe informacje uzupełniające. Nie mogą one wprowadzać użytkowników
w błąd.
Dodatkowo każda nieobowiązkowa informacja uzupełniająca, zarówno umieszczona na
etykiecie, jak i na opakowaniu, musi być zgodna z klasyfikacją substancji lub mieszaniny
(zob. art. 25 ust. 4 rozporządzenia CLP). Oznacza to, że na etykietach ani opakowaniach
zaklasyfikowanej substancji lub mieszaniny nie mogą być zamieszczone takie zwroty jak
„nietoksyczna”, „niezanieczyszczająca” lub „ekologiczna”, inne zwroty wskazujące, że
dana substancja lub mieszanina nie stwarza zagrożenia, ani zwroty niezgodne
z przypisaną klasyfikacją.
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5. Wytyczne dotyczące poszczególnych aspektów
oznakowania zagrożenia zgodnie z CLP
5.1 Dalsze aspekty do uwzględnienia przy sporządzaniu zgodnej z
CLP etykiety określającej zagrożenia
W celu umożliwienia dostawcy projektowania etykiet zgodnie z rozporządzeniem CLP,
przy zapewnieniu mu jednocześnie możliwie dużej swobody przy planowaniu ich układu,
należy wziąć pod uwagę dalsze aspekty związane z oznakowaniem.


Rozmiar etykiety: w rozporządzeniu CLP określono minimalne wymiary etykiety
i niektórych jej elementów (zob. sekcja 5.2 niniejszych wytycznych);



Szczególne przepisy dotyczące oznakowania odnoszące się do szczególnych
przypadków oznakowania i opakowania, na przykład gdy:
–
–
–



substancja lub mieszanina znajduje się w opakowaniu o nieregularnym
kształcie lub o małych wymiarach (zob. art. 29 rozporządzenia CLP);
opakowanie składa się z wielu warstw; i/lub
substancja lub mieszanina podlega przepisom dotyczącym oznakowania na
podstawie rozporządzenia CLP oraz przepisom dotyczącym
oznakowania na podstawie przepisów o transporcie towarów
niebezpiecznych zgodnie z Zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu
towarów niebezpiecznych – Przepisy modelowe (tzw. „Pomarańczowa
księga”)40. Osoba odpowiedzialna za sporządzanie etykiety CLP musi
uwzględnić wszystkie powyższe przepisy przed podjęciem ostatecznej
decyzji dotyczącej etykiety substancji lub mieszaniny (zob. art. 33
rozporządzenia CLP).

Wybór zwrotów wskazujących środki ostrożności:
Wybór najbardziej odpowiedniego zestawu zwrotów wskazujących środki
ostrożności, przeznaczonych do umieszczenia na etykiecie, zależy głównie od
uznania dostawcy. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 7 niniejszych
wytycznych.

5.2 Wielkość etykiety i jej elementów
W pkt 1.2 załącznika I do rozporządzenia CLP określono wielkość etykiety i wyznaczono
jej minimalne wymiary, uzależniając wielkość piktogramów od tych wymiarów
minimalnych (zob. także tabela 6 poniżej)41. Niemniej etykieta powinna być
wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie elementy etykiety określone w
rozporządzeniu CLP, z zachowaniem czytelności. W związku z tym może się okazać, że
powierzchnia etykiety musi być większa od określonej powierzchni minimalnej.

40

Wdrożone w UE na mocy międzynarodowych umów modalnych i dyrektywy 2008/68/WE.

W tym przypadku wymiary piktogramu odnoszą się do samego piktogramu, a nie wirtualnego
kwadratu, w którym się znajduje.
41
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Tabela 6: Minimalne wymiary etykiet i piktogramów na podstawie
rozporządzenia CLP
Pojemność opakowania

Wymiary etykiety
(w mm) do umieszczenia
informacji wymaganych na
podstawie art. 17 CLP

Wymiary piktogramu (w
mm)

≤ 3 litry

Jeżeli to możliwe, co najmniej
52 x 74

Nie mniejszy niż 10 x 10
Jeżeli to możliwe, co
najmniej 16 x 16

> 3 litry ale ≤ 50 litrów

Co najmniej 74 × 105

Co najmniej 23 × 23

> 50 litry ale ≤ 500 litrów

Co najmniej 105 × 148

Co najmniej 32 × 32

> 500 litrów

Co najmniej 148 × 210

Co najmniej 46 × 46

Rozporządzenie CLP wymaga, aby elementy etykiety, o których mowa w art. 17 ust. 1
rozporządzenia CLP, miały takie wymiary i odstępy między sobą, by były łatwo czytelne.
O czytelności decyduje połączenie takich czynników jak rozmiar czcionki, odstępy między
znakami, odstępy między wierszami, grubość kreski, kolor czcionki, krój czcionki,
stosunek szerokości znaków do ich wysokości, rodzaj powierzchni materiału oraz znaczny
kontrast między drukiem a tłem.
Rysunek 2 poniżej ilustruje przykładowy wpływ wspomnianych parametrów na
czytelność.

czytelny

kontrast tekst-tło
zmniejsza czytelność

rozmiar czcionki
zmniejsza
czytelność

kursywa, niemniej
tekst czytelny

kompresja tekstu
zmniejsza czytelność

Rysunek 2: Czytelność
Na etykiecie można umieścić więcej wersji językowych, niż jest to wymagane w państwie
członkowskim, w którym dana substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu.
Dopóki etykieta spełnia wymogi dotyczące (minimalnych) wymiarów określonych w tabeli
6 powyżej i zapewniona jest czytelność elementów tekstowych, decyzja o liczbie wersji
językowych należy do odpowiedniego dostawcy.
Dokładny rozmiar czcionki tekstu haseł ostrzegawczych, zwrotów wskazujących rodzaj
zagrożenia, zwrotów wskazujących środki ostrożności i wszelkich informacji
uzupełniających nie został szczegółowo określony w tekście prawnym, tj. określenie
rozmiaru czcionki zapewniającego łatwość odczytu pozostawiono do decyzji dostawcy.
Jako odniesienie można jednak wykorzystać minimalny rozmiar czcionki wynoszący 1,2
mm (wysokość tekstu). Do dostawcy należy decyzja o ewentualnym zwiększeniu
rozmiaru czcionki w przypadku większych opakowań i etykiet o większych wymiarach lub
o zachowaniu mniej więcej takiego samego rozmiaru dla wszystkich objętości opakowań i
wymiarów etykiet.
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Dostawca może także zdecydować o ewentualnym wyróżnieniu niektórych elementów
etykiety większą czcionką i nadrukowaniu innych czcionką o mniejszym rozmiarze. Do
często wybieranych rozwiązań praktycznych należy na przykład:


stosowanie dla umieszczonych na etykiecie haseł ostrzegawczych
„Niebezpieczeństwo” lub „Uwaga” większej czcionki niż dla zwrotów wskazujących
rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących środki ostrożności;



stosowanie dla obowiązkowych elementów etykiety większej czcionki niż dla
nieobowiązkowych informacji uzupełniających na etykiecie.

Obydwa wyżej wymienione rozwiązania są zasadniczo zgodne z tekstem prawnym
rozporządzenia CLP, pod warunkiem że obowiązkowe informacje na etykiecie są łatwe do
odczytania.
Rozporządzenie CLP uzależnia wielkość piktogramów określających rodzaj
zagrożenia od minimalnych wymiarów etykiety. Każdy piktogram określający rodzaj
zagrożenia musi zajmować co najmniej jedną piętnastą minimalnej powierzchni etykiety
przeznaczonej na informacje obowiązkowe. Minimalne wymiary etykiet i piktogramów
podano w tabeli 1.3 w załączniku I do CLP. O ile to możliwe, powierzchnia piktogramu
dla najmniejszej pojemności opakowania powinna wynosić co najmniej 16 mm x 16 mm,
ale w żadnym wypadku nie może być mniejsza niż 1 cm2. Wielkość piktogramów
powinna być większa niż wymiary minimalne, jeżeli faktyczna wielkość etykiety na to
pozwala. Jest to podyktowane tym, że wielkość etykiety i wielkość piktogramów powinny
być proporcjonalne do wielkości opakowania.
Piktogram zajmujący jedną piętnastą powierzchni minimalnej otrzymanej w wyniku
pomnożenia wymiarów określonych w tabeli 1.3 załącznika I do rozporządzenia CLP
uznaje się za czytelny. Wielkość piktogramu należy zwiększyć we wszystkich
przypadkach, gdy zajmuje on mniej niż jedną piętnastą powierzchni etykiety
przeznaczonej na informacje obowiązkowe. W przypadku niewielkich opakowań jedna
piętnasta minimalnej wielkości etykiety wynosi 16 mm x 16 mm. Czasem nie można
jednak użyć nawet minimalnej wielkości etykiety lub na minimalnej wielkości etykiety
mieszczą się tylko piktogramy wielkości 10 mm x 10 mm (np. dlatego, że jest ich kilka).
Wielkość 1 cm2 to najmniejszy dopuszczalny rozmiar piktogramów, który można
zastosować jedynie, jeżeli nie ma możliwości zmieszczenia większych. O ile to możliwe,
należy zawsze zamieszczać piktogramy wielkości co najmniej 16 mm x 16 mm.
Wyrażenie „o ile to możliwe” odnosi się do wielkości etykiety, a zatem jeżeli jej wielkość
umożliwia użycie większego piktogramu, należy go użyć. Jeżeli jednak dla określonej
objętości opakowania dostawca wybierze etykietę o wymiarach większych niż wymiary
minimalne, nie musi on zwiększać także rozmiarów piktogramu, pod warunkiem że
piktogram zajmuje jedną piętnastą odpowiednich wymiarów minimalnych.
Przykład:
Dla pojemnika o objętości > 50 litrów, ale ≤ 500 litrów minimalna wielkość
piktogramu musi wynosić 32 mm x 32 mm, co odpowiada jednej piętnastej pola
powierzchni otrzymanego w wyniku pomnożenia wymiarów minimalnych (105 mm x
148 mm). [105 mm x 148 mm = 10,5 cm x 14,8 cm = 155,5 cm2. Wówczas jedna
piętnasta ze 155 cm2 = 10,36 cm2; √10,36 cm2 = 3,22 cm = 32,2 mm
(zaokrąglone do 32 mm) dla każdego wymiaru każdego piktogramu]. W przypadku
zwiększenia wielkości etykiety przy zachowaniu takiej samej objętości pojemnika (>
50 litrów, ale ≤ 500 litrów) minimalna wielkość każdego piktogramu powinna
odpowiadać co najmniej jednej piętnastej minimalnej powierzchni przeznaczonej na
informacje obowiązkowe wymagane na podstawie art. 17 rozporządzenia CLP, tj. 32
mm x 32 mm.
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Zasadniczo etykieta zgodna z minimalnymi wymiarami określonymi powyżej powinna być
wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie elementy etykiety określone w art. 17
rozporządzenia CLP, przy zachowaniu czytelności. Pierwszeństwo należy przyznać
obowiązującym elementom etykiety oraz wszelkim obowiązkowym informacjom
uzupełniającym wymaganym na podstawie rozporządzenia CLP i innych przepisów UE.
Jeżeli dostawca zamierza dodać na etykiecie nieobowiązkowe elementy uzupełniające,
może to mieć wpływ na jej czytelność, jeżeli ilość takich dodatkowych informacji nie
będzie mała. W przypadku obszerniejszych informacji nieobowiązkowych dostawca
powinien rozważyć ograniczenie ich treści lub zwiększenie wielkości etykiety. W
przypadku zwiększenia rozmiaru etykiety dostawca powinien także rozważyć zwiększenie
rozmiaru różnych obowiązkowych elementów etykiety. Powinno to przyczynić się do
ułatwienia ich identyfikacji i zachowania czytelności.
Dodatkowe miejsce uzyskane w wyniku powiększenia etykiety można wykorzystać na
inne informacje uznane przez dostawcę za ważne. Należy jednak pamiętać o zachowaniu
zgodności z wymogiem art. 25 ust. 3 rozporządzenia CLP, który mówi, że
nieobowiązkowe informacje uzupełniające nie mogą utrudniać identyfikacji
obowiązkowych elementów etykiety.

5.3 Wyłączenia z wymogów dotyczących oznakowania i pakowania
Nie wszystkie opakowania pozwalają na przedstawienie niezbędnych informacji na
etykiecie lub opakowaniu w sposób zgodny z wymogami art. 31 rozporządzenia CLP.
Art. 29 ust. 1 rozporządzenia CLP i pkt 1.5.1 załącznika I do tego rozporządzenia
przewiduje odstępstwa dla opakowań, które są tak małe bądź mają taki kształt lub
formę, że spełnienie wymogów art. 31 CLP jest niemożliwe.
Jeżeli zastosowanie przepisów art. 29 ust. 1 nie jest możliwe, art. 29 ust. 2
rozporządzenia CLP i pkt 1.5.2 załącznika I do tego rozporządzenia zezwalają na
pominięcie określonych elementów etykiety (zob. sekcja 5.3.2 niniejszych wytycznych).

5.3.1 Stosowanie etykiet rozkładanych, zawieszanych metek i opakowań
zewnętrznych
Opakowanie substancji lub mieszaniny może być tak małe bądź mieć taki kształt lub
formę, że umieszczenie elementów etykiety zgodnie z wymogami art. 31 rozporządzenia
CLP nie jest możliwe. Może to wynikać z obowiązku umieszczenia na etykiecie tekstu w
więcej niż jednym języku w państwie członkowskim, w którym produkt jest wprowadzany
do obrotu, lub też opakowanie może być po prostu za małe lub zbyt trudne do
oznakowania z uwagi na swoją formę lub kształt, tak, że nawet w jednym języku nie
można przedstawić pełnego zakresu elementów etykiety.
W szczególności odczytanie treści etykiety w poziomie może okazać się niemożliwe, gdy
pakunek jest ustawiony w typowy sposób, lub elementy etykiety mają niewystarczającą
wielkość i odstępy między sobą, aby zapewnić łatwe odczytanie.
W takiej sytuacji elementy etykiety określone w art. 17 rozporządzenia CLP można
umieścić na:


etykietach rozkładanych; lub



zawieszanych metkach; lub



na opakowaniu zewnętrznym.

W przypadku zastosowania jednego z wyżej wymienionych rozwiązań alternatywnych
etykieta na opakowaniu wewnętrznym lub część etykiety rozkładanej przymocowana
bezpośrednio do opakowania musi zawierać co najmniej: piktogramy określające rodzaj
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zagrożenia, identyfikator produktu, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia CLP, oraz
nazwę i numer telefonu dostawcy danej substancji lub mieszaniny. W takim przypadku
można pominąć hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty
wskazujące środki ostrożności oraz uzupełniające informacje na etykiecie 42. Jednak
skorzystanie ze wspomnianych rozwiązań alternatywnych jest niedozwolone w
przypadku, gdy etykieta staje się nieczytelna tylko z tego powodu, że dostawca zamierza
zamieścić na etykiecie informacje w większej liczbie wersji językowych, niż jest to
wymagane w państwie członkowskim, w którym substancja lub mieszanina jest
wprowadzana do obrotu.

5.3.1.1 Etykiety rozkładane i zawieszane metki
Gdy dostawca dostrzega potrzebę zastosowania etykiet rozkładanych lub zawieszanych
metek, powinien rozważyć następujące kwestie:
Ogólne wymogi dotyczące etykiet rozkładanych i zawieszanych metek
Rozporządzenie CLP nie przewiduje żadnych odrębnych przepisów dotyczących
zawieszanych metek lub etykiet rozkładanych. Obydwa rodzaje etykiet muszą
spełniać takie same normy dotyczące właściwości użytkowych jak wszystkie
pozostałe „normalne” etykiety, tj.:
 elementy etykiet (w tym identyfikator UFI, jeżeli ma zastosowanie) powinny być
nieusuwalne, łatwe do odczytania i odróżniać się od tła;
 piktogramy muszą mieć taką samą wielkość jak piktogramy na odpowiedniej
normalnej etykiecie.
Etykieta rozkładana lub zawieszana metka powinna być pewnie przymocowana do
opakowania, tj. powinna pozostać przyczepiona do opakowania przez cały rozsądnie
przewidywany czas użytkowania opakowania.
Etykieta pewnie przymocowana do bezpośredniego opakowania musi zawierać co
najmniej następujące informacje wymagane na mocy rozporządzenia CLP:
 piktogramy określające rodzaj zagrożenia;
 identyfikator produktu; oraz
 nazwę i numer telefonu dostawcy substancji lub mieszaniny.
W porównaniu z zawieszanymi metkami etykiety rozkładane są prawdopodobnie lepszym
rozwiązaniem, gdyż w wielu przypadkach zapewniają najwięcej miejsca na elementy
etykiety. Poniżej podano wybrane informacje dotyczące zawartości, jakości i wyglądu
etykiety rozkładanej. Zob. także przykład 6 w niniejszych wytycznych, który przedstawia
wielojęzyczną etykietę rozkładaną dla mieszaniny do celów dostawy i stosowania.
Etykiety rozkładane mogą także stanowić alternatywne rozwiązanie (i są rzeczywiście
powszechnie stosowane) w przypadku, gdy ilość obowiązkowych informacji
uzupełniających wymaganych na podstawie innych przepisów prowadziłaby do sytuacji,
w której etykieta byłaby zbyt duża, aby umieścić ją na opakowaniu. Stosowanie etykiet
rozkładanych może ułatwić przejrzyste rozmieszczenie informacji na etykiecie przez
umieszczenie różnych rodzajów informacji na różnych stronach (zob. poniżej).

Należy zwrócić uwagę, że możliwość umieszczenia identyfikatora UFI na opakowaniu
wewnętrznym, gdy opakowanie jest zbyt małe bądź ma taką formę lub kształt, że nie można spełnić
wymogów oznakowania określonych w art. 31 rozporządzenia CLP, jest obecnie omawiana na
poziomie CARACAL.
42
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Zawartość, jakość i wygląd etykiety rozkładanej
Zawartość
Etykieta rozkładana składa się zazwyczaj z trzech części, tj. strony zewnętrznej (kartki
wierzchniej), strony wewnętrznej (stron wewnętrznych) i strony tylnej (pewnie
przymocowanej do opakowania).
Elementy etykiety i informacje wymagane na podstawie art. 17 i art. 32 ust. 6 CLP
umieszcza się na etykiecie rozkładanej w poniżej opisany sposób. Zgodnie z art. 29 ust.
1 CLP informacje dotyczące oznakowania można przedstawić na etykiecie rozkładanej
tylko w przypadku, gdy spełnienie wymogów określonych w art. 31 CLP w odniesieniu do
etykiety sporządzonej w językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym
substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu, nie jest możliwe.




Strona zewnętrzna musi zawierać co najmniej następujące elementy:
o

identyfikator produktu (art. 18 ust. 2 rozporządzenia CLP dla substancji,
art. 18 ust. 3 lit. a) rozporządzenia CLP dla mieszanin). Należy zauważyć,
że w przypadku mieszanin od identyfikatora produktu na stronie
zewnętrznej i tylnej nie wymaga się wyszczególnienia wszystkich
składników decydujących o jej zaklasyfikowaniu;

o

piktogramy określające rodzaj zagrożenia (art. 17 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia CLP);

o

hasła ostrzegawcze we wszystkich językach etykiety (art. 17 ust. 1 lit. e)
rozporządzenia CLP);

o

nominalną ilość produktu (w pakunkach udostępnianych ogółowi
społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na
opakowaniu) (art. 17 ust. 1 lit. b) rozporządzenia CLP);

o

dane kontaktowe dostawcy (dostawców) (nazwę, adres i numer telefonu)
(art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia CLP);

o

odniesienie do pełnych informacji dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych wewnątrz etykiety rozkładanej, na przykład: „informacje
dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronach wewnętrznych” we
wszystkich językach etykiety lub symbol informujący użytkownika o
możliwości rozłożenia etykiety i o umieszczeniu informacji dodatkowych na
stronach wewnętrznych (nie występuje w art. 17 ust. 1 rozporządzenia
CLP);

o

skrót nazwy języka (kod państwa lub kod języka) dla wszystkich języków
używanych na stronach wewnętrznych; aby uniknąć skrótów
niestandardowych lub wprowadzających w błąd, zaleca się stosowanie
kodu języka np. zgodnie z normą ISO 639-1;

o

różne kody UFI mieszaniny (jeżeli mają zastosowanie) stosowane w
każdym języku lub obszarze rynku, przy czym nie zaleca się stosowania
różnych kodów UFI.

Strony wewnętrzne powinny zawierać następujące elementy:
o

pełne informacje dotyczące oznakowania (z wyjątkiem piktogramu
określającego rodzaj zagrożenia i danych identyfikacyjnych dostawcy)
wymagane na podstawie art. 17 ust. 1 CLP (w tym informacje
uzupełniające) w każdym języku wymienionym na stronie zewnętrznej,
zgrupowane według języków, na przykład poprzez przeznaczenie

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
56

Wersja 4.0 – marzec 2019 r.
oddzielnej strony na każdą wersję językową;



o

kody UFI mieszaniny – jeżeli mają zastosowanie oraz jeżeli w każdym
języku lub obszarze rynku stosowane są różne kody UFI, przy czym nie
zaleca się stosowania różnych kodów UFI;

o

skrót języka umieszczony w górnej części każdej strony wewnętrznej (kod
państwa lub kod języka).

Na stronie tylnej należy powtórzyć informacje podane na stronie zewnętrznej, z
wyjątkiem wskazania różnych wersji językowych na stronach wewnętrznych.

Jakość i wygląd
W rozporządzeniu CLP nie określono normy dotyczącej materiałów i właściwości
użytkowych etykiet rozkładanych. Należy jednak zagwarantować ich odpowiednią jakość.
Sposób zagwarantowania jakości należy pozostawić do decyzji dostawcy; konieczne jest
jednak zwrócenie uwagi na następujące kwestie:


Trwałość
Jeżeli weźmie się pod uwagę różne sytuacje, jakie mogą mieć miejsce podczas
normalnego obchodzenia się z opakowaniami lub ich użytkowania (zawartość
opakowania może spowodować rozpuszczenie nadruku lub użytkownik może
wielokrotnie odczytywać etykietę), to jest oczywiste, że etykieta rozkładana musi
być wystarczająco trwała, aby mogła zachować właściwości funkcjonalne w
warunkach wielokrotnego użytkowania (w stosownych przypadkach) przez cały
cykl życia produktu. Cel ten można osiągnąć na przykład przez zastosowanie
powłoki ochronnej na etykiecie i użycie powlekanych stron.
Tylna strona etykiety rozkładanej powinna być pewnie przymocowana do
opakowania, aby wytrzymała normalne postępowanie i użytkowanie. Odłączanie
poszczególnych stron powinno być utrudnione.



Czytelność
Informacje podane na etykiecie rozkładanej powinny być czytelne (zob. sekcja
5.2 niniejszych wytycznych). Jeżeli etykieta ma formę broszury, można wziąć pod
uwagę możliwość ponumerowania stron. Wersje językowe należy zamieścić w
logicznym porządku, na przykład alfabetycznie.



Łatwy dostęp do informacji
Należy zapewnić łatwy dostęp do informacji podanych na etykiecie rozkładanej
przez umożliwienie jej łatwego otwierania i ponownego zamykania przez
użytkownika. Łatwy dostęp można zapewnić na przykład przez użycie wypustki –
małej części powierzchni etykiety, która umożliwia jej łatwe uniesienie znad
sąsiedniej strony. Łatwy dostęp do informacji (i jej czytelność) można także
poprawić, przeznaczając oddzielną stronę wewnętrzną etykiety rozkładanej na
jedną wersję językową.

5.3.1.2 Opakowanie zewnętrzne
Gdy opakowanie jest zbyt małe bądź ma taką formę lub kształt, że nie można spełnić
wymogów oznakowania określonych w art. 31 rozporządzenia CLP, jednym z rozwiązań
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wymienionych w art. 29 ust. 1 rozporządzenia CLP jest umieszczenie ograniczonej ilości
informacji dotyczących oznakowania na opakowaniu wewnętrznym (tj. zgodnie z pkt
1.5.1.2 załącznika I do rozporządzenia CLP co najmniej: piktogramy określające rodzaj
zagrożenia, identyfikator produktu oraz imię i nazwisko i numer telefonu dostawcy
substancji lub mieszaniny), a pełne informacje dotyczące oznakowania należy umieścić
na opakowaniu zewnętrznym43. Rozwiązanie to może okazać się użyteczne w przypadku,
gdy w opakowaniu zewnętrznym znajduje się wiele małych opakowań jednostkowych.
Wówczas wymogi mające normalnie zastosowanie do etykiet (zob. art. 31 i 32 CLP)
stosuje się także do powierzchni etykiety na opakowaniu zewnętrznym. W razie
skorzystania z możliwości oznakowania opakowania zewnętrznego dystrybutor lub
podmiot prowadzący handel detaliczny musi dopilnować, aby wszystkie elementy
etykiety wymagane na mocy rozporządzenia CLP były dostępne w przypadku
indywidualnego wprowadzania do obrotu pojedynczych opakowań jednostkowych.

5.3.2 Pominięcie niektórych elementów etykiety
Jeżeli spełnienie wymogów art. 31 dotyczących informacji, które powinny znaleźć się na
etykiecie, nie jest możliwe (ze względu na mały rozmiar, kształt lub formę) i nie można
zamieścić pełnych informacji na etykietach44 rozkładanych, zawieszanych metkach ani na
opakowaniu zewnętrznym, informacje na etykiecie można ograniczyć, z zastrzeżeniem
pewnych warunków określonych w pkt 1.5.2 załącznika I do rozporządzenia CLP. Może to
dotyczyć:


opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml, i substancja lub mieszanina
jest zaklasyfikowana w jednej z kategorii zagrożenia wymienionych w tabeli 7
poniżej – odnosi się to także do sytuacji, gdy substancja lub mieszanina jest
ponownie nalewana do butelek o małej pojemności (nieprzekraczającej 125 ml),
które są następnie oferowane do sprzedaży, lub gdy butelki o małej pojemności
(nieprzekraczającej 125 ml) są oferowane do sprzedaży pojedynczo, a nie w
opakowaniu zewnętrznym (zob. także sekcja 5.3.2.1 niniejszych wytycznych);



opakowań rozpuszczalnych do jednorazowego użycia, jeżeli ich zawartość nie
przekracza 25 ml (zob. także sekcja 5.3.2.2 niniejszych wytycznych).

Informacje na etykiecie można także dostosować do użycia w przypadku:


opakowań wewnętrznych substancji i mieszanin stosowanych do celów badań
naukowych i rozwojowych lub analizy do celów kontroli jakości, jeżeli ich
zawartość nie przekracza 10 ml (zob. także sekcja 5.3.2.3 niniejszych
wytycznych);



nieopakowanych substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, dostarczanych
ogółowi społeczeństwa (zob. także sekcja 5.3.2.4 niniejszych wytycznych);



oznakowania wpływu na środowisko (zob. także sekcja 5.3.2.5 niniejszych
wytycznych).

Należy zwrócić uwagę, że możliwość umieszczenia identyfikatora UFI na opakowaniu
wewnętrznym, gdy opakowanie jest zbyt małe bądź ma taką formę lub kształt, że nie można spełnić
wymogów oznakowania określonych w art. 31 rozporządzenia CLP, jest obecnie omawiana na
poziomie CARACAL.
43

44

tj. informacji wymaganych na mocy art. 17 rozporządzenia CLP.
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5.3.2.1 Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125
ml
Elementy etykiety wymienione w kolumnie 2 tabeli 7 można pominąć na etykietach
opakowań o pojemności nieprzekraczającej 125 ml, gdy dana substancja lub mieszanina
jest zaklasyfikowana w klasach lub kategoriach zagrożenia wymienionych w kolumnie 1.
Jeżeli jednak dana substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jeszcze w innych
klasach zagrożenia, które nie zostały wymienione w kolumnie 1 tabeli 7, elementów
etykiety dotyczących tych innych klas zagrożenia nie można pominąć. Zob. także pkt
1.5.2.1 załącznika I do CLP.
Należy zauważyć, że wyłączenia dotyczące oznakowania małych opakowań aerozoli
zaklasyfikowanych jako łatwopalne (dyrektywa 75/324/EWG 45) stosuje się do
dozowników aerozoli.
Tabela 7: Wyłączenia z oznakowania dla opakowań o pojemności
nieprzekraczającej 125 ml
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Gazy utleniające kategorii 1 (H270)
Gazy pod ciśnieniem (H280, H281)
Substancje ciekłe łatwopalne kategorii 2 lub 3 (H224, H225)
Substancje stałe łatwopalne kategorii 1 lub 2 (H228)
Substancje i mieszaniny samoreaktywne
typu C, D, E lub F (H242)

Wyłączenia dozwolone zgodnie z
pkt 1.5.2 załącznika I do CLP
zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia i zwroty wskazujące
środki ostrożności dla klas
zagrożenia wymienionych w
kolumnie 1
uwaga: dla wymienionych kategorii
zagrożenia należy zamieścić
piktogram określający rodzaj
zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Substancje lub mieszaniny samonagrzewające się, kategoria 2
(H252)
Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają
gazy łatwopalne kategorii 1, 2 lub 3 (H260, H261)
Substancje ciekłe utleniające kategorii 2 lub 3 (H272)
Substancje stałe utleniające kategorii 2 lub 3 (H272)
Nadtlenki organiczne typu C, D, E lub F (H242)
Toksyczność ostra kategorii 4 (H302, H312, H332)
(jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi
społeczeństwa)
Substancja lub mieszanina działająca drażniąco na skórę kategorii
2 (H315)
Substancja lub mieszanina działająca drażniąco na oczy kategorii
2 (H319)
Substancje lub mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy
docelowe – narażenie jednorazowe kategorii 2 lub 3 (H371, H335,
H336)
dyrektywę Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli
45
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Wyłączenia dozwolone zgodnie z
pkt 1.5.2 załącznika I do CLP

(jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi
społeczeństwa)
Substancje lub mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy
docelowe – narażenie powtarzane kategorii 2 (H373)
(jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi
społeczeństwa)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – narażenie
ostre, kategoria ostra 1 (H400)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – narażenie
przewlekłe, kategoria przewlekła 1 lub 2 (H410 lub H411)
Gazy łatwopalne, kategoria 2 (H221)
Działanie szkodliwe na rozrodczość: wpływ na laktację lub
oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią (H362)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – narażenie
przewlekłe, kategoria przewlekła 3 lub 4 (H412 lub H413)

Substancje/mieszaniny powodujące korozję metali (H290)

zwroty wskazujące środki
ostrożności dla klas zagrożenia
wymienionych w kolumnie 1
uwaga: należy zamieścić zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia i
hasło ostrzegawcze, ponieważ dla
wymienionych kategorii zagrożenia
nie jest wymagany piktogram
określający rodzaj zagrożenia
piktogram określający rodzaj
zagrożenia, hasło ostrzegawcze,
zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia i zwroty wskazujące
środki ostrożności dla danej klasy
zagrożenia

5.3.2.2 Oznakowanie opakowań rozpuszczalnych do jednorazowego
użycia, których pojemność nie przekracza 25 ml
Wyłączenie dotyczące opakowań rozpuszczalnych ma zastosowanie do opakowań
rozpuszczalnych, których zawartość nie przekracza objętości 25 ml. W przypadku takich
opakowań można pominąć wszystkie elementy etykiety zgodnej z rozporządzeniem CLP
wymagane na podstawie art. 17 rozporządzenia CLP, pod warunkiem że opakowanie jest
przeznaczone do jednorazowego zastosowania i znajduje się w opakowaniu
zewnętrznym, na którym umieszczono wszystkie elementy etykiety wymagane na
podstawie art. 17 rozporządzenia CLP.
Wyłączenie to stosuje się w przypadku, gdy substancja lub mieszanina zawarta w
opakowaniu jest zaklasyfikowana wyłącznie z tytułu jednej lub większej liczby kategorii
zagrożeń wymienionych w pkt 1.5.2.1.1 lit. b), 1.5.2.1.2 lit. b) lub 1.5.2.1.3 lit. b)
załącznika I do CLP (zob. tabela 7 powyżej). Wyłączenie to nie ma jednak zastosowania
do substancji i mieszanin objętych zakresem rozporządzenia (WE) 1107/2009 (środki
ochrony roślin) lub rozporządzenia (UE) nr 528/2012 (produkty biobójcze).

5.3.2.3 Oznakowanie opakowań wewnętrznych, których zawartość nie
przekracza 10 ml.
Na opakowaniu wewnętrznym można pominąć elementy etykiety zgodnej z CLP
wymagane na mocy art. 17 CLP, jeżeli spełnione są wszystkie poniżej wymienione
warunki:
 zawartość każdego opakowania wewnętrznego nie przekracza objętości 10 ml;
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 substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu w celu dostarczenia
dystrybutorowi lub dalszemu użytkownikowi na potrzeby badań naukowych i
rozwojowych46 lub analiz w zakresie kontroli jakości; oraz
 opakowanie wewnętrzne znajduje się w opakowaniu zewnętrznym zaopatrzonym
we wszystkie elementy etykiety wymagane na podstawie art. 17 rozporządzenia
CLP.

Należy jednak zauważyć, że etykieta na opakowaniu wewnętrznym musi zawierać
identyfikator produktu i (w stosownych przypadkach) piktogramy określające rodzaj
zagrożenia: GHS01, GHS05, GHS06 i (lub) GHS08. W przypadku przypisania więcej niż
dwóch piktogramów GHS06 i GHS08 mogą mieć pierwszeństwo przed GHS01 i GHS05.
Wyłączenie to nie ma zastosowania do substancji i mieszanin objętych zakresem
rozporządzenia (WE) 1107/2009 (środki ochrony roślin) lub rozporządzenia (UE) nr
528/2012 (produkty biobójcze).

5.3.2.4 Nieopakowane substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie,
które są dostarczane ogółowi społeczeństwa
Informacje dotyczące oznakowania nieopakowanych chemikaliów sprzedawanych ogółowi
społeczeństwa należy udostępnić klientowi na przykład na fakturze lub rachunku (zob.
art. 29 ust. 3 rozporządzenia CLP). Jeżeli takie substancje lub mieszaniny są kupowane
kiedy indziej, niż ma miejsce ich dostawa do klienta, można także rozważyć dostarczenie
ulotki z odpowiednimi informacjami na etykiecie z chwilą dostawy substancji lub
mieszaniny albo przesłać takie informacje pocztą elektroniczną przed ich dostawą lub po
niej. Przepisy art. 29 ust. 3 rozporządzenia CLP mają zastosowanie do substancji
wymienionych w części 5 załącznika II do CLP.

5.3.2.5 Oznakowanie wpływu na środowisko
CLP przewiduje możliwość wyłączeń w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących
oznakowania wpływu na środowisko w przypadku określonych mieszanin
zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla środowiska, jeżeli można wykazać, że
ich wpływ na środowisko zostanie ograniczony (zob. art. 29 ust. 4 rozporządzenia CLP).
Do tej pory nie uzgodniono jednak żadnych takich wyłączeń ani przepisów
szczegółowych. Po ich ustaleniu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 53 i 54 CLP,
takie wyłączenia lub przepisy szczegółowe zostaną zdefiniowane w części 2 załącznika II
do CLP.

5.4 Zależność między rozporządzeniem CLP a zasadami
dotyczącymi oznakowania w transporcie
5.4.1 Szczególne zasady dotyczące oznakowania opakowań
zewnętrznych, opakowań wewnętrznych i opakowań jednostkowych
Art. 33 rozporządzenia CLP określa szczegółowe przepisy dotyczące sytuacji, w których
Bardziej szczegółowe informacje na temat substancji wytwarzanych, importowanych lub
stosowanych do celów badań naukowych i rozwojowych znajdują się w poradniku ECHA
zatytułowanym Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących
produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD).
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opakowanie substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie musi także spełniać wymogi
dotyczące oznakowania zgodnie z przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych.
Przepisy dotyczące oznakowania transportowego znajdują się w Zaleceniach ONZ
dotyczących transportu towarów niebezpiecznych – Przepisy modelowe. Oznakowanie
transportowe, o którym mowa w art. 33 CLP, obejmuje wszystkie etykiety i znaki
wymagane np. na podstawie dyrektywy 2008/68/WE47, takie jak znak substancji
stwarzających zagrożenie dla środowiska, znaki wskazujące podwyższoną temperaturę i
znaki oznaczające ograniczone/zwolnione ilości. Zgodnie z podstawową zasadą
rozporządzenia CLP jego przepisy nie unieważniają oznakowania wymaganego na
podstawie przepisów transportowych, ale zachowują jednocześnie kluczowe informacje o
zagrożeniu na odpowiednich warstwach opakowania.
Etykieta zgodna z CLP jest zwykle wymagana na każdej warstwie opakowania
przeznaczonego do dostawy i użytkowania.
Oznakowanie transportowe musi być umieszczone na opakowaniu zewnętrznym
substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, jeżeli stanowią one „towary
niebezpieczne” w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych. W
takich przypadkach etykietę zgodną z CLP można także zamieścić na opakowaniu
zewnętrznym.
Opakowania jednostkowe muszą zawierać zarówno etykietę CLP, jak i oznakowanie
transportowe. Jeżeli piktogram określający rodzaj zagrożenia zgodnie z przepisami
CLP, umieszczony na opakowaniu jednostkowym lub zewnętrznym, odnosi się do tego
samego zagrożenia jak przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych,
piktogram CLP można pominąć, aby uniknąć niepotrzebnego podwójnego
oznakowania.
Jeżeli pakunek składa się z opakowania zewnętrznego i wewnętrznego, wraz
z ewentualnym opakowaniem pośrednim, a opakowanie zewnętrzne spełnia wymagania
oznakowania zgodne z zasadami transportu towarów niebezpiecznych, wówczas
opakowanie zewnętrzne nie musi być opatrzone piktogramami określającymi rodzaj
zagrożenia wymaganymi zgodnie z rozporządzeniem CLP. Jak wyżej wspomniano, znaki
oznaczające ilości ograniczone/wyłączone uznawane są za etykietę transportową. Jeżeli
więc znakami tymi opatrzono opakowanie zewnętrzne, nie wymaga się etykiety CLP.
Etykietę zgodną z rozporządzeniem CLP można natomiast umieścić na pakunku wedle
uznania zgodnie z art. 33 ust. 1 CLP.
Jeżeli opakowanie zewnętrzne jest przezroczyste, nie trzeba na nim umieszczać żadnych
elementów etykiety CLP, jeżeli etykieta CLP pod warstwą przezroczystą jest wyraźnie
widoczna (art. 33 ust. 2 rozporządzenia CLP).
Wymogi prawne art. 33 rozporządzenia CLP i związane z nimi decyzje przedstawiono
poniżej na rys. 3.

Dyrektywa 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego (drogowego i kolejowego) towarów
niebezpiecznych.
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?
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opakowaniu
wewnętrznym (i
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pośrednim) oraz
na opakowaniu
zewnętrznym
(zob. sekcja
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Tak
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z CLP na
opakowaniu
wewnętrznym (i
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opakowaniu
zewnętrznym
można pominąć.

Tak
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wewnętrznym (i
pośrednim).
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zewnętrznym. W takim
przypadku piktogramy
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równoważnymi
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Rysunek 3: Schemat procesu decyzyjnego dotyczącego stosowania oznakowania
CLP i oznakowania transportowego na opakowaniach jednostkowych (z lewej
strony) i złożonych (z prawej strony)

5.4.2 Opakowania wykorzystywane do konsolidacji opakowań
dostawczych w czasie transportu
W rozporządzeniu CLP określono ogólne normy w zakresie pakowania dla dostawców,
aby zapewnić bezpieczne dostawy substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.
„Opakowanie” zdefiniowano w rozporządzaniu CLP jako „co najmniej jeden pojemnik
i wszelkie inne składniki lub materiały niezbędne, aby pojemniki pełniły swoją funkcję
ograniczającą i inne funkcje bezpieczeństwa”. Oznacza to, że opakowanie, w którym
znajduje się substancja lub mieszanina może obejmować kilka warstw, a więc np.
butelkę i pudełko.
Zasady określone w rozporządzeniu CLP dotyczą wszystkich warstw opakowań
wykorzystywanych na potrzeby dostawy. Dodatkowe opakowania mogą być objęte
definicją wskazaną w przepisach transportowych: „zabezpieczenie zewnętrzne
opakowania złożonego lub kombinowanego, wraz z materiałami chłonnymi, materiałami
wypełniającymi i wszelkimi innymi elementami niezbędnymi do utrzymania i ochrony
naczyń wewnętrznych lub opakowań wewnętrznych”. Funkcja zewnętrznego opakowania
spełniającego kryteria tej definicji pozostanie taka sama, bez względu na to, czy zostało
ono opatrzone etykietą transportową, czy też nie.
Art. 33 ust. 2 rozporządzenia CLP należy interpretować jako wymóg zastosowania
etykiety zgodnej z rozporządzeniem CLP na najbardziej zewnętrznej warstwie
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opakowania, w której produkt pozostaje po usunięciu opakowania transportowego (oraz,
w zależności od przypadku, opakowania wewnętrznego oraz pośredniego). Tego rodzaju
opakowanie „zewnętrzne” (ilustracja (b) na rysunku 4) wymaga umieszczenia na nim
etykiety zgodnej z rozporządzeniem CLP (zob. sekcje 5.3.1.2 i 5.4.1 niniejszych
wytycznych).

(a)

(b)

(c)

opakowanie
wewnętrzne na
potrzeby dostawy

opakowanie
zewnętrzne na
potrzeby dostawy

opakowanie
transportowe

Rysunek 4: Użycie etykiet zgodnych z CLP na opakowaniach wykorzystywanych
na potrzeby dostawy i transportu
Dostawcy, w tym dystrybutorzy, używają zwykle jednej lub więcej dodatkowych warstw
opakowań, aby ułatwić transport licznych chemikaliów oraz aby zapewnić, że
odpowiednie produkty zostaną dostarczone do każdego odbiorcy w dobrym stanie. Takie
opakowanie transportowe (ilustracja (c) na rysunku 4), wykorzystywane na potrzeby:


ochrony pakunków dostawczych podczas transportu i obsługi, oraz



konsolidacji (łączenia kilku pakunków dostawczych w większy ładunek na
potrzeby transportu),

wykracza zatem poza zakres rozporządzania CLP i nie wymaga etykiety zgodniej z
jego postanowieniami.
Jeżeli substancje i mieszaniny przechowywane są na miejscu bez wyjmowania ich z
opakowania transportowego, oczekując na dalszy przewóz, w dalszym ciągu
obowiązywać mogą inne wymagania dotyczące oznakowania, wykraczające poza zakres
rozporządzenia CLP i przepisów transportowych; może to być na przykład ocena ryzyka
związanego z miejscem pracy, zgodna z dyrektywą ramową w sprawie wprowadzenia
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
(89/391/EWG) oraz powiązane dyrektywy, w tym dyrektywa o ochronie przed środkami
chemicznymi (98/24/WE48), dyrektywa o ochronie przed czynnikami rakotwórczymi i

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U. L 131 z
5.5.1998, str. 11-23), zmieniona dyrektywą 2007/308/WE i dyrektywą 2014/27/UE.
48
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mutagenami (2004/37/WE49) oraz, odpowiednio, znaki bezpieczeństwa i/lub zdrowia
zgodne z dyrektywą 92/58/WE50. Po zakończeniu transportu substancji i mieszanin
należy usunąć opakowanie transportowe, aby zapewnić widoczność etykiety zgodnej z
CLP lub umieścić taką etykietę na opakowaniu, które stanowiło dotychczas opakowanie
transportowe.

Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 50), zmieniona
dyrektywą 2007/308/WE i dyrektywą 2014/27/UE.
49

Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (Dz.U. L 245 z 26.8.1992, str.
23), zmieniona dyrektywą 2007/308/WE i dyrektywą 2014/27/UE.
50
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6. Etykiety przykładowe
W niniejszej sekcji przedstawiono 13 przykładów ilustrujących różne sytuacje, z jakimi
można się spotkać przy projektowaniu etykiet.
Należy pamiętać, że każda z poniższych etykiet stanowi jedynie przykład na to, jak w
danym przypadku można rozmieścić elementy na etykiecie. Podane przykłady nie są
pod każdym względem wyczerpujące ani obowiązkowe i nie odzwierciedlają
konkretnych sposobów wykorzystania. Pokazane poniżej wymiary etykiet i ich elementów
nie muszą odpowiadać rzeczywistym.

Przykład 1: Jednojęzyczna etykieta substancji (nieprzeznaczonej
dla ogółu społeczeństwa)
W niniejszym przykładzie ukazana jest prosta etykieta substancji do celów dostawy i
stosowania, w której uwzględniono tylko elementy etykiety zgodnej z CLP.
Przedstawiono w nim terminologię i piktogramy zgodnie z art. 17 lit. a) i c)–g) CLP, tj.
identyfikatory produktu, dane dostawcy, hasło ostrzegawcze, piktogramy określające
rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki
ostrożności. Ponieważ substancja nie jest dostarczana ogółowi społeczeństwa, na
etykiecie nie trzeba podawać ilości nominalnej substancji zawartej w opakowaniu.

Piktogramy
określające rodzaj
zagrożenia

Hasło ostrzegawcze

Identyfikatory
produktu

Dane dostawcy

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez
drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na
skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie
wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Unikać
wdychania mgły/par. Stosować rękawice ochronne oraz ochronę
oczu i ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące
środki ostrożności
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Biorąc pod uwagę zastosowanie przemysłowe/zawodowe, na etykiecie pomięto złożony
zwrot P301+P310. W celu dalszego ograniczenia liczby zwrotów wskazujących środki
ostrożności i ilości możliwych do przyswojenia informacji umieszczonych na etykiecie
pominięto na niej także zwrot P391, gdyż wydaje się, że zwroty określające
zapobieganie, które odnoszą się do zagrożeń fizycznych i zagrożeń dla zdrowia,
zawierają pilniejsze porady do umieszczenia na etykiecie. W wyniku ostatecznego
wyboru zwrotów wskazujących środki ostrożności wskazano 6 zwrotów w porównaniu z
początkowym zestawem zawierającym 8 zwrotów.
Wybrane zwroty wskazujące środki ostrożności należy umieścić w karcie charakterystyki
w sekcji 2.2 („Elementy oznakowania”). Zwroty, które zostały wybrane, a następnie
usunięte z etykiety, można również umieścić w odpowiednich sekcjach karty
charakterystyki, aby zapewnić użytkownikom przemysłowym i zawodowym
wystarczające informacje umożliwiające bezpieczne postępowanie z substancją.
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Przykład 2: Wielojęzyczna etykieta substancji (nieprzeznaczonej
dla ogółu społeczeństwa) zawierająca nieobowiązkowe informacje
uzupełniające
Przykładowa etykieta przedstawiona poniżej jest wielojęzyczną etykietą do celów
dostawy i stosowania. Przedstawia terminologię i piktogramy CLP zgodnie z art. 17 lit. a)
i c)–h) CLP, tj. identyfikator produktu, dane dostawcy, piktogramy określające rodzaj
zagrożenia, hasła ostrzegawcze oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty
wskazujące środki ostrożności w czterech językach.
Ponieważ substancja nie jest dostarczana ogółowi społeczeństwa, na etykiecie nie trzeba
podawać ilości nominalnej substancji zawartej w opakowaniu.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia CLP zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i
zwroty wskazujące środki ostrożności w tym samym języku znajdują się w jednym
miejscu na etykiecie. Po lewej stronie etykiety przewidziano miejsce na oznakowanie
uzupełniające, w tym nieobowiązkowe informacje uzupełniające.
Jeżeli chodzi o układ, etykieta jest autentyczną etykietą zaprojektowaną dla butelki o
pojemności 2,5 litra. Ponieważ jej rzeczywiste wymiary są nieco większe niż
przedstawiono na rysunku, możliwa jest optymalizacja struktury informacji, polegająca
np. na zamieszczeniu hasła ostrzegawczego w bardziej eksponowanym miejscu lub na
zastosowaniu większej czcionki w zwrotach wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotach
wskazujących środki ostrożności. Biorąc pod uwagę minimalne wymiary powierzchni
etykiety, czyli co najmniej 52 mm x 74 mm, każdy piktogram na prawdziwej etykiecie
powinien mieć wielkość co najmniej 257 mm2, co odpowiada długości boku kwadratu
wynoszącej 16 mm (zob. sekcja 5.2 niniejszych wytycznych).
Ewentualne powiększenie części etykiety przeznaczonej na informacje uzupełniające (na
przykład aby zmieścić informacje dotyczące stosowania substancji) może wymagać
powiększenia powierzchni całej etykiety i wymiarów jej elementów, w szczególności
rozmiaru czcionki użytej do wydrukowania haseł ostrzegawczych oraz zwrotów
wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących środki ostrożności. Zwiększy to
czytelność obowiązkowych informacji zamieszczonych na etykiecie, które występują w
kilku językach. W takim przypadku dobrze jest też zwiększyć rozmiar piktogramów.
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Zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia i
zwroty wskazujące
środki ostrożności,
zgrupowane
według języków

Hasło ostrzegawcze

Piktogramy
określające rodzaj
zagrożenia

Identyfikatory
produktu
Dane dostawcy

Część etykiety
przeznaczona na
informacje
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Przykład 3: Jednojęzyczna etykieta mieszaniny (dostarczanej
ogółowi społeczeństwa) zawierająca obowiązkowe i
nieobowiązkowe informacje uzupełniające
Przykładowa etykieta ukazana poniżej stanowi etykietę do celów dostawy i stosowania
dla typowego produktu konsumenckiego (detergentu).
Przedstawiono na niej wszystkie obowiązkowe informacje oznakowujące, tj.
identyfikatory produktu (nazwę handlową i przeznaczenie mieszaniny; jedna z tych
informacji jest wystarczająca), dane dostawcy, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności oraz obowiązkowe informacje
uzupełniające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów, a
także kod UFI. Należy zauważyć, że informacje uzupełniające, które zgodnie z CLP
powinny znaleźć się na etykiecie, są zgrupowane razem, podczas gdy inne informacje
uzupełniające (w tym przypadku kod kreskowy) umieszczono w innym miejscu.
Nie zamieszczono zwrotu wskazującego środki ostrożności dotyczącego usuwania, gdyż
nie jest on wymagany dla mieszaniny zaklasyfikowanej jako działająca drażniąco na
oczy.
Ponieważ produkt jest dostarczany ogółowi społeczeństwa, na etykiecie podano też jego
ilość nominalną. Poza obowiązkowymi informacjami uzupełniającymi przedstawiono też
pewne nieobowiązkowe informacje uzupełniające.
Na tej etykiecie wyraźnie wyodrębniono informacje obowiązkowe wymagane na
podstawie rozporządzenia CLP i innych przepisów wspólnotowych od elementów
nieobowiązkowych. Informacje obowiązkowe znajdują się w dwóch ramkach, przy czym
„ramka CLP” zajmuje na etykiecie centralne, przyciągające wzrok położenie.
Nieobowiązkowe elementy etykiety znajdują się w jej dolnej i górnej części, pod
nagłówkiem „instrukcje stosowania”.
Rzeczywiste wymiary przedstawionej poniżej etykiety wynoszą 165 mm x 72 mm;
powierzchnia zawierająca obowiązkowe elementy etykiety, tj. dwie ramki i informację o
ilości nominalnej, to około 98 mm x 72 mm. Właściwie należy odliczyć powierzchnię
zajmowaną przez blok tekstu „Więcej informacji dostępnych na…” („For further
information visit …”), ale jednocześnie trzeba dodać mniej więcej taką samą
powierzchnię zajmowaną przez wiersz „nazwa handlowa” („trade name”), więc ogólna
powierzchnia się nie zmienia.
Wymiary etykiety są większe niż wymiary minimalne wymagane na podstawie
rozporządzenia CLP, które wynoszą co najmniej 52 mm x 74 mm dla butelki o objętości
500 ml. Wielkość piktogramu jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi minimalnej
powierzchni 16 x 16 mm.
Przedstawiona etykieta została zaprojektowana przede wszystkim dla opakowania
wewnętrznego. Jeżeli dana substancja chemiczna znajduje się w opakowaniu złożonym
(opakowanie wewnętrzne + zewnętrzne), te same informacje należy umieścić na
opakowaniu zewnętrznym, chyba że informacje na opakowaniu wewnętrznym są
widoczne przez opakowanie zewnętrzne.
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Identyfikatory
produktu
(nazwa handlowa i
przeznaczenie
mieszaniny)
Nieobowiązkowe
informacje
uzupełniające
(tutaj:
zidentyfikowane
zastosowania)
Obowiązkowe
informacje
uzupełniające
Kod UFI

UFI: VDU1-4147-1003-1862

Identyfikator
produktu
(oznaczenie
mieszaniny)
Hasło ostrzegawcze
Zwrot określający
zagrożenie
Piktogram
określający rodzaj
zagrożenia

Zwroty wskazujące
środki ostrożności

Dane dostawcy

Ilość nominalna

Nieobowiązkowe
informacje
uzupełniające
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Przykład 4: Jednojęzyczna etykieta substancji (nieprzeznaczonej
dla ogółu społeczeństwa) zawierająca uzupełniające zwroty
określające zagrożenie
Poniższy przykład przedstawia etykietę substancji do celów dostawy i stosowania.
Substancji tej przypisano zharmonizowaną klasyfikację (substancja reagująca z wodą,
kategoria 1, działająca żrąco na skórę, kategoria 1B) oraz uzupełniający zwrot
wskazujący rodzaj zagrożenia EUH014 na podstawie załącznika VI do CLP. Nie znaleziono
żadnych innych dostępnych i wiarygodnych informacji identyfikujących dalsze
zagrożenia. Substancja nie jest przeznaczona do stosowania przez ogół społeczeństwa i
jest dostarczana w opakowaniu o pojemności 1 litra.
Ukazane są wszystkie obowiązkowe elementy oznakowania, tj. identyfikatory produktu,
dane dostawcy, piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwrot
wskazujący rodzaj zagrożenia oraz uzupełniający zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
EUH014, zgodnie z tabelą 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP. Chociaż zwrot EUH014
ma stanowić jedynie informację uzupełniającą, jest celowo umieszczony obok
normalnych zwrotów CLP wskazujących rodzaj zagrożenia, aby wzmocnić przekazywany
przez nie komunikat.

Identyfikatory
produktu

Piktogramy
określające rodzaj
zagrożenia

Hasło ostrzegawcze

Substancja Z

Niebezpieczeństwo

WE Nr 123-123-1

Reaguje gwałtownie z wodą.
W kontakcie z wodą uwalniają
łatwopalne gazy, które mogą
ulegać samozapaleniu.

Uzupełniający
zwrot wskazujący
rodzaj zagrożenia
EUH014
Zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia

Powoduje poważne oparzenia
skóry i uszkodzenia oczu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Nie związaną pozostałość strzepnąć ze
skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE
wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
Przedsiębiorstwo X, ulica Y, MIASTO ABC,
numer telefonu: +49 (0) 0000 00 00 00.

Zwroty wskazujące
środki ostrożności

Dane dostawcy
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Przykład 5: Wielojęzyczna etykieta mieszaniny (dostarczanej
ogółowi społeczeństwa) zawierająca obowiązkowe i
nieobowiązkowe informacje uzupełniające
Przykład 5 przedstawia projekt wielojęzycznej etykiety do celów dostawy i stosowania
dla typowego konsumenckiego produktu chemicznego (farba do wnętrz).
Ukazano na niej wszystkie obowiązkowe informacje, które powinny znaleźć się na
etykiecie, tj. identyfikatory produktu, dane dostawcy, hasło ostrzegawcze, zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności oraz obowiązkowe
informacje uzupełniające, w szczególności informacje wymagane na podstawie
dyrektywy 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w
wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz
produktach do odnawiania pojazdów, a także kod UFI.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia CLP zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i
zwroty wskazujące środki ostrożności w tym samym języku znajdują się w jednym
miejscu na etykiecie. Ponieważ substancja chemiczna jest dostarczana ogółowi
społeczeństwa, na etykiecie podano też jej ilość nominalną. Poza obowiązkowymi
elementami etykiety ukazano też nieobowiązkowe informacje uzupełniające.
Na niniejszej przykładowej etykiecie elementy etykiety zgodnej z CLP są oddzielone od
informacji uzupełniających. Elementy etykiety zgodnej z CLP zajmują na etykiecie
bardziej przyciągające wzrok położenie, natomiast informacje uzupełniające znajdują się
raczej na jej obrzeżach. Tekst informacji uzupełniających jest podany nieco mniejszą
czcionką niż elementy etykiety zgodnej z CLP.
Wymiary tej etykiety po umieszczeniu na opakowaniu mają wynosić 125 mm x 150 mm.
Oznacza to, że wymiary etykiety będą w rzeczywistości znacznie większe niż rozmiar
minimalny dla opakowania 1-litrowego (52 x 74 mm) wymagany na podstawie
rozporządzenia CLP. Piktogram o wymiarach 19 x 19 mm zajmuje mniej niż 1/15
powierzchni całej etykiety, ale więcej niż 1/15 powierzchni przeznaczonej na informacje
wymagane na podstawie art. 17 rozporządzenia CLP.
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Identyfikatory
produktu

Kod UFI

73

Piktogram
określający rodzaj
zagrożenia

Nieobowiązkowe
informacje
uzupełniające

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Hasło ostrzegawcze
Dane dostawcy

Hasło ostrzegawcze,
zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia i
zwroty wskazujące
środki ostrożności –
w trzech językach

00000 00000

Obowiązkowe informacje
uzupełniające zgodnie z
dyrektywą o lotnych
związkach organicznych

Nieobowiązkowe
informacje
uzupełniające

Ilość nominalna
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Przykład 6: Etykieta rozkładana mieszaniny (dostarczanej ogółowi
społeczeństwa)
Poniższy przykład przedstawia wielojęzyczną etykietę rozkładaną do celów dostawy i
stosowania dla mieszaniny przeznaczonej dla ogółu społeczeństwa.
Na etykiecie tej mieszaniny należy zamieścić znaczną liczbę obowiązkowych elementów
etykiety zgodnej z CLP, tj. trzy piktogramy określające rodzaj zagrożenia, trzy zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia i liczne zwroty wskazujące środki ostrożności podlegające
zasadom pierwszeństwa. Zamieszczenie wszystkich wyżej wymienionych elementów
etykiety na bezpośrednim opakowaniu było niemożliwe z uwagi na jego kształt i wielkość
(pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 100 ml). Dostawca nie może zmieścić na
standardowej etykiecie wymaganych informacji w języku urzędowym państwa
członkowskiego, w którym produkt wprowadzany jest na rynek (Polska). Dostawca
zdecydował się zatem załączyć etykietę rozkładaną. W ten sposób dostawca może także
zawrzeć dwa dodatkowe języki, które w danym przypadku uważa za konieczne. Poniżej
opisano sposób rozmieszczenia elementów etykiety.
Strona zewnętrzna


nazwa handlowa lub przeznaczenie;



piktogramy określające rodzaj zagrożenia;



hasła ostrzegawcze we wszystkich językach etykiety;



ilość nominalna, gdyż mieszanina jest udostępniana ogółowi społeczeństwa;



dane kontaktowe dostawcy;



odniesienie do pełnych informacji dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych
wewnątrz etykiety (w tym przypadku strona zewnętrzna zawiera symbol strzałki
wskazujący, że pełne informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na
stronach wewnętrznych);



kody państw wskazujące wersje językowe ujęte w etykiecie,



kod UFI.

Strony wewnętrzne


pełny identyfikator produktu (w tym związki A, B i C stwarzające zagrożenie w
tym konkretnym przypadku);



hasło ostrzegawcze;



zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;



zwroty wskazujące środki ostrożności.

Pełne informacje dotyczące bezpieczeństwa, umieszczone na stronach wewnętrznych,
podaje się w każdym języku wymienionym na stronie zewnętrznej, zgrupowane
według języków. Kody państw umieszcza się w górnej części każdej strony
wewnętrznej, aby umożliwić użytkownikowi szybką identyfikację swojej wersji
językowej.
Strona tylna (przymocowana do bezpośredniego opakowania)


nazwa handlowa lub przeznaczenie;



piktogramy określające rodzaj zagrożenia;



hasło ostrzegawcze;



ilość nominalna;



dane kontaktowe dostawcy;



kod UFI.
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handlowa

75
Kod UFI

Hasło
ostrzegawcze
we
wszystkich
językach
etykiety

Kod UFI

Identyfikator
produktu, w tym trzy
składniki stwarzające
zagrożenie,
decydujące
o zaklasyfikowaniu
mieszaniny
Strony
wewnętrzne

Hasło
ostrzegawcze

Strona
zewnętrzna
owinięta wokół
pojemnika

Kod języka

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862
Piktogramy
określające
rodzaj
zagrożenia

Dane
dostawcy

Strona tylna
pewnie
przymocowan
a do
bezpośrednie
go
opakowania

Ilość
nominalna

Zwroty
wskazujące
środki
ostrożności

Zwroty
wskazujące
rodzaj
zagrożenia

Kody państw
wskazujące
wersje
językowe
ujęte w
etykiecie

Symbol informujący
użytkownika, że
etykietę można
otworzyć, i
wskazujący, że na
stronach
wewnętrznych
dostępne są
informacje dodatkowe
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6.1 Opakowania o małych rozmiarach lub trudne do oznakowania
Etykiety przykładowe przedstawione w tej sekcji są autentyczne; umieszcza się je tylko
na opakowaniu wewnętrznym, ponieważ opakowania te są przewożone w większych
partiach opatrzonych szczególnym oznakowaniem zewnętrznym zgodnie z przepisami o
transporcie towarów niebezpiecznych. Należy zauważyć, że wyłączenia z oznakowania
mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy oznakowanie alternatywne na etykietach
rozkładanych, zawieszanych metkach lub na opakowaniu zewnętrznym jest niemożliwe
ze względów technicznych.

Przykład 7: Substancja (nieprzeznaczona dla ogółu społeczeństwa) w
butelce o pojemności 8 ml
Poniższy przykład przedstawia dwujęzyczną etykietę w języku szwedzkim i fińskim,
przeznaczoną dla małego opakowania substancji. Obydwa języki są wymagane w
Finlandii. Zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP do substancji przypisano
następujące klasyfikacje:
Flam. Liq. 2

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Repr. 2

H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub
dziecko w łonie matki (podać szczególny skutek, jeżeli
jest znany) (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają
zagrożenia)

Asp. Tox. 1

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może
grozić śmiercią

STOT-RE kat. 2

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (wymienić
wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)
w następstwie długotrwałego lub powtarzanego
narażenia (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że żadne inne drogi narażenia nie
powodują zagrożenia)

Skin Irrit. 2

H315 Działa drażniąco na skórę

STOT – narażenie
jednorazowe
(kategoria 3)

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy

Aquatic Chronic 2

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe zmiany

Na podstawie art. 17 rozporządzenia CLP należałoby umieścić wiele elementów
oznakowania. Butelka zawierająca substancję jest wprowadzana do obrotu samodzielnie.
Ponieważ zakłada się, że w tym przykładzie informacji, które powinny znaleźć się na
etykiecie, nie można umieścić na etykiecie rozkładanej, zawieszanej metce ani na
opakowaniu zewnętrznym, dostawca jest uprawniony do skorzystania z wyłączeń dla
małych opakowań, o których mowa w pkt 1.5.2 załącznika I do rozporządzenia CLP.
W związku z tym zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki
ostrożności dla następujących klas i kategorii zagrożeń:
Flam. Liq. 2, STOT-RE 2, Skin Irrit. 2, STOT-SE 3 i Aquatic Chronic 2
można pominąć na etykiecie. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem CLP dla wyżej
wymienionych zagrożeń zachowano piktogramy określające rodzaj zagrożenia:
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GHS02, GHS07, GHS08 i GHS09
zostały zachowane dla tych zagrożeń.
Wyłączenia dla małych opakowań nie mają zastosowania do następujących klas i
kategorii zagrożeń: Repr. 2 i Asp. Tox. 1. Oznacza to, że zachowane są piktogramy oraz
zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności dla tych
klas i kategorii zagrożenia.
Wyraźnie zmniejszono liczbę zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z art. 22 i
28 rozporządzenia CLP. Na przykład pominięto zwrot P501 („Zawartość/pojemnik usuwać
do …”), ponieważ substancja nie jest dostarczana ogółowi społeczeństwa ani nie
obowiązują wobec niej żadne szczególne wymogi dotyczące usuwania, poza normalnie
obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania chemikaliów (zob. także sekcja 7
niniejszych wytycznych). Spośród początkowego zestawu 20 różnych zwrotów
wskazujących środki ostrożności na etykiecie pozostawiono tylko jeden (połączony)
zwrot, czyli P301+P310+P331 („W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów”.).
Zgodnie z art. 32 ust. 3 CLP zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, a także zwroty
wskazujące środki ostrożności, opracowane w tym samym języku, są zgrupowane razem
na etykiecie. Wreszcie – wybrano hasło ostrzegawcze „Niebezpieczeństwo” (w jęz.
fińskim: Vaara; w jęz. szwedzkim: Fara) zgodnie z obowiązującą regułą pierwszeństwa.

Wszystkie piktogramy określające
rodzaj zagrożenia bez żadnych
wyłączeń

Wyłączenia dla małych opakowań:
skrócony zestaw zwrotów
określających rodzaj zagrożenia i
zwrotów wskazujących środki
ostrożności, zgrupowanych na
etykiecie według języków.

Jeżeli rzeczywiste wymiary etykiety wynoszą 32 mm x 95 mm, zmieszczą się na niej
cztery piktogramy o wymaganej minimalnej wielkości 1 cm 2. Dla opakowań o jeszcze
mniejszej objętości nie zawsze może to być możliwe, np. dla butelki o pojemności 4 ml
(zob. poniżej). W takich przypadkach, aby zachować wymaganą minimalną powierzchnię
1 cm2 dla piktogramów określających rodzaj zagrożenia, należy albo powiększyć
etykietę, albo objętość samej butelki. Zmniejszenie rozmiaru czcionki tekstu może nie
być dobrym rozwiązaniem, ponieważ najprawdopodobniej pogorszy to jego czytelność.
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Ze względu na ograniczone miejsce na
opakowaniach o małej objętości nie
zawsze można umieścić piktogramy o
wymaganej minimalnej powierzchni 1 cm2.
W takim przypadku należy albo
powiększyć etykietę, albo objętość samej
butelki.
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Przykład 8: Stwarzająca zagrożenie substancja stała w butelce o
pojemności 100 ml (nieprzeznaczona dla ogółu społeczeństwa)
W niniejszym przykładzie przedstawiona jest jednojęzyczna etykieta małego opakowania
substancji stałej Y, której przypisano następujące klasyfikacje:
Ox. Sol. 2

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

Carc. 1B

H350 Może powodować raka (podać drogę narażenia,
jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga
narażenia nie powoduje zagrożenia)

Muta 1B

H340 Może powodować wady genetyczne (podać drogę
narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna
droga narażenia nie powoduje zagrożenia)

Repr. 1B

H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko
w łonie matki (podać szczególny skutek, jeżeli jest
znany) (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że inne drogi narażenia nie
stwarzają zagrożenia).

Acute Tox. 2 (droga
inhalacyjna)

H330 Wdychanie grozi śmiercią

Acute Tox. 3 (oral – droga
pokarmowa)

H301 Działa toksycznie po połknięciu

STOT RE 1

H372 Powoduje uszkodzenie narządów (wymienić
wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)
w następstwie długotrwałego lub powtarzanego
narażenia (podać drogę narażenia, jeżeli
definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia
nie stwarzają zagrożenia)

Acute Tox. 4 (po naniesieniu H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
na skórę)
Skin Corr. 1B

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia
oczu

Resp. sens. 1

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub
trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Skin sens. 1

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Aquatic Acute 1

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe zmiany

Na podstawie art. 17 rozporządzenia CLP należałoby umieścić wiele elementów
oznakowania. Podobnie jak w poprzednim przykładzie zakłada się, że dostawca jest
uprawniony do skorzystania z wyłączeń dla małych opakowań, o których mowa w pkt
1.5.2 załącznika I do rozporządzenia CLP.
Zakłada się, że substancja Y nie została wymieniona w załączniku VI do rozporządzenia
CLP ani w wykazie klasyfikacji i oznakowania. Dlatego należy podać tylko identyfikatory
produktu, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. c) CLP, tj. numer CAS [jeżeli jest
dostępny, zob. art. 18 ust. 2 lit. d) CLP] i nazwę IUPAC lub inną nazwę międzynarodową.
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Zgodnie z wyłączeniami dla małych opakowań, o których mowa w pkt 1.5.2 załącznika I
do rozporządzenia CLP, tylko zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące
środki ostrożności, które dotyczą następujących klas i kategorii zagrożeń:
Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1
można pominąć na etykiecie. Oznacza to, że dla wszystkich innych wyżej wymienionych
zagrożeń na etykiecie trzeba zamieścić wszystkie elementy etykiety wymagane na
podstawie tytułu II rozporządzenia CLP.
Zwroty wskazujące środki ostrożności na etykiecie przykładowej zaczynają się od zwrotu
„Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności”. Liczbę zwrotów
wskazujących środki ostrożności znacznie zredukowano na podstawie art. 22 i 28
rozporządzenia CLP. Po zastosowaniu wyłączeń dla małych opakowań i wybraniu
najbardziej właściwego zestawu zwrotów wskazujących środki ostrożności na etykiecie
umieszczono tylko pięć (złożonych) zwrotów z około 30.
Poza zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia i zwrotami wskazującymi środki
ostrożności na etykiecie trzeba umieścić pięć różnych piktogramów określających rodzaj
zagrożenia, tj. GHS03, GHS05, GHS06, GHS08 i GHS09.

Ze względu na nasilenie zagrożeń
znaczące ograniczenie liczby zwrotów
wskazujących rodzaj zagrożenia nie jest
możliwe.
W znacznym stopniu ograniczono jednak
liczbę zwrotów wskazujących środki
ostrożności.
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Przykład 9: Etykieta do celów dostaw i transportu dla opakowania
pojedynczego (nieprzeznaczonego dla ogółu społeczeństwa)
Niniejszy przykład ilustruje przepisy art. 33 ust. 3 rozporządzenia CLP; przedstawia
etykietę dla mieszaniny stwarzającej zagrożenie, której przypisano następujące
klasyfikacje:
Flam. Liq. 2

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. (po naniesieniu H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
na skórę) 3
Skin Irrit. 2

H315 Działa drażniąco na skórę

STOT SE 3

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

STOT SE 3

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy

STOT RE 2

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (wymienić
wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)
w następstwie długotrwałego lub powtarzanego
narażenia (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że żadne inne drogi narażenia nie
powodują zagrożenia)

Asp. Tox. 1

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może
grozić śmiercią

Aquatic Acute 1

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe zmiany

Mieszanina ma być dostarczana w opakowaniu jednostkowym, np. beczce 200-litrowej.
Oznacza to, że na opakowaniu muszą się znaleźć zarówno elementy etykiety zgodnej z
CLP, jak i elementy etykiety transportowej. Mieszanina jest przeznaczona do użytku
przemysłowego, nie do stosowania przez ogół społeczeństwa.
W tym przypadku dostawca zdecydował się umieścić elementy i symbole etykiety
transportowej razem z elementami oznakowania CLP na jednej wspólnej etykiecie. Ta
wspólna etykieta i użyty rozmiar czcionki byłyby wystarczająco duże, by spełnić warunki
określone w Europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), która została wprowadzona w UE dyrektywą
2008/68/WE.
W odniesieniu do piktogramów CLP określających rodzaj zagrożenia GHS06, GHS07 i
GHS09 wymagane jest zamieszczenie tylko GHS06 zgodnie z zasadą pierwszeństwa
określoną w art. 26 ust. 1 lit. b) rozporządzenia CLP. Dostawca postanowił jednak
pominąć piktogramy GHS06, GHS09 oraz GHS02, ponieważ zagrożenia te zostały już
objęte odpowiednimi piktogramami transportowymi.
W tym przykładzie identyfikator UFI znajduje się na etykiecie. W przypadku mieszanin
stwarzających zagrożenie, które podlegają przekazywaniu informacji zgodnie z art. 45
rozporządzenia CLP i są przeznaczone do użytku przemysłowego identyfikator UFI można
alternatywnie umieścić tylko w karcie charakterystyki.
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Identyfikatory
produktu
dotyczące
substancji,
które
decydują o
klasyfikacji
mieszaniny
pod względem
toksyczności
ostrej, STOT
przy
narażeniu
powtarzanym
i toksyczności
przy aspiracji

Hasło
ostrzegawcze

Zwroty
wskazujące
rodzaj
zagrożenia

Zwroty
wskazujące
środki
ostrożności

Miejsce na
dalsze
informacje
uzupełniające
(np.
instrukcje
użycia)
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Identyfikator
produktu

Kod UFI

Oznakowanie
transportowe

TOXIFLAM
(Zawiera X, Y)
UFI: VDU1-414F-1003-1862

Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować uszkodzenie wątroby i jąder poprzez
długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może
grozić śmiercią.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Pojemnik usuwać do komunalnego punktu zbiórki odpadów.

Dodatkowe informacje na temat bezpiecznego stosowania – zob.
karta charakterystyki.

UNXXXX

Wyprodukowane przez

Dane
dostawcy

Piktogram CLP
określający rodzaj
zagrożenia

Przedsiębiorstwo X,
Ulica Y,
Miejscowość Z
Kod 00000,
Nr tel.: +49(0)0000000000

[Prawidłowa nazwa
przewozowa]
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Przykład 10: Oznakowanie mieszaniny (nieprzeznaczonej dla ogółu
społeczeństwa) przewożonej drogą lądową w opakowaniu zewnętrznym
i wewnętrznym
Na przykładzie przedstawiono etykietę transportowanej mieszaniny, sklasyfikowanej
jako:
Flam. Liq 3

H226 Łatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. 4

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

Acute Tox. 4

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

Skin Irrit. 2

H315 Działa drażniąco na skórę

Mieszanina znajduje się w opakowaniu wewnętrznym (butelki), które umieszczono w
nieprzezroczystym opakowaniu zewnętrznym (pudełko). Mieszanina jest przeznaczona
do użytku zawodowego, nie do stosowania przez ogół społeczeństwa.
Opakowanie
wewnętrzne

Piktogramy
CLP
określające
rodzaj
zagrożenia

Identyfikator
produktu

UFI: VDU1-414F
1003-1862

Kod UFI

Hasło
ostrzegawcze

Opakowanie
zewnętrzne

Zwroty
wskazujące
rodzaj
zagrożenia

Zwroty
wskazujące
środki
ostrożności

Dane
dostawcy

Na opakowaniu zewnętrznym
wymagana jest jedynie
etykieta transportowa
(etykieta zgodna z CLP może,
ale nie musi, zostać
zamieszczona).
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Przykład 11: Oznakowanie mieszaniny (nieprzeznaczonej dla ogółu
społeczeństwa) przewożonej drogą lądową w opakowaniu
jednostkowym
Niniejszy przykład ilustruje przepisy dotyczące oznakowania opakowań jednostkowych
zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia CLP. Odnosi się do mieszaniny, która jest
klasyfikowana i oznakowana na podstawie przepisów o transporcie towarów
niebezpiecznych i przepisów rozporządzenia CLP. Mieszanina jest przewożona drogą
lądową w opakowaniu jednostkowym (puszka). Nie jest przeznaczona do stosowania
przez ogół społeczeństwa.
W niniejszym przykładzie pełne informacje dotyczące oznakowania wymaganego na
podstawie CLP znajdują się na oddzielnej etykiecie, obok informacji obejmujących
oznakowanie transportowe (wersja 1).
Piktogram CLP określający zagrożenie – GHS09 – można pominąć na opakowaniu,
ponieważ odnosi się do tych samych zagrożeń, co znak transportowy „martwe drzewo –
martwa ryba” (wersja 2).
Jako że mieszanina stwarza zagrożenie wyłącznie dla środowiska, nie jest wymagany
identyfikator UFI.
Wersja 1:
Opakowanie jednostkowe z
oznakowaniem
transportowym…

U

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV441

… i informacje wymagane
do umieszczenia na
etykiecie zgodnej z CLP

Mieszanina Z

N

(Zawiera X)
UN 3082 MATERIAŁ
ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU,
CIEKŁY, I.N.O.
(Zawiera X)

Uwaga
Działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodując długotrwałe zmiany
Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać
wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do
lokalnego zakładu utylizacji odpadów.
Zawartość lotnych związków organicznych:
Obowiązujący w UE limit dla tego produktu
wynosi (kat. A/d): 300 g/l. Ten produkt zawiera
maksymalnie 299 g/l LZO.

Obowiązkowe informacje
uzupełniające zgodnie z
dyrektywą o lotnych
związkach organicznych

Przedsiębiorstwo X, ulica Y, miasto Z,
Kod 00000,
Nr tel.: +49(0)0000000000
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Wersja 2:

Opakowanie jednostkowe z
oznakowaniem
transportowym…

U
N

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV
441

… i informacje wymagane
do umieszczenia na
etykiecie zgodnej z CLP
bez wymienionego w CLP
piktogramu GHS09
dotyczącego zagrożeń dla
organizmów wodnych

Mieszanina Z
(Zawiera X)

UN 3082 MATERIAŁ
ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU,
CIEKŁY, I.N.O.
(Zawiera X)

Uwaga
Działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodując długotrwałe zmiany
Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać
wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do
lokalnego zakładu utylizacji odpadów.
Zawartość lotnych związków organicznych:
Obowiązujący w UE limit dla tego produktu
wynosi (kat. A/d): 300 g/l. Ten produkt zawiera
maksymalnie 299 g/l LZO.

Obowiązkowe informacje
uzupełniające zgodnie z
dyrektywą o lotnych
związkach organicznych

Przedsiębiorstwo X, ulica Y, miasto Z,
Kod 00000,
Nr tel.: +49(0)0000000000
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6.2 Przypadek szczególny: oznakowanie produktów
dwuskładnikowych
W niektórych szczególnych przypadkach opakowanie produktu może być na tyle
wyjątkowe, że utrudnia spełnienie wymogów CLP dotyczących oznakowania. Poniżej
znajdują się przykłady takich sytuacji. Należy zauważyć, że przykłady tylko ilustrują
ogólne kwestie dotyczące oznakowania produktów dwuskładnikowych i ich celem nie jest
przedstawienie zasad prawidłowego wyboru odpowiednich elementów etykiety.
Uwaga:
określenie wymogów oznakowania dla podobnych wyjątkowych opakowań może
wymagać indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku. Informacje nie mogą
wprowadzać użytkownika w błąd, a treść etykiety powinna być zrozumiała.

Przykład 12: Oznakowanie kleju dwuskładnikowego sprzedawanego
jako zestaw
Rysunek poniżej ilustruje przykład popularnego kleju dwuskładnikowego sprzedawanego
jako zestaw składający się z dwóch mieszanin, czyli żywicy epoksydowej (część A) oraz
utwardzacza (część B). Dwie mieszaniny znajdują się w oddzielnych pojemnikach, które
są połączone i sprzedawane jako zestaw w przezroczystym opakowaniu zewnętrznym.
Podczas użycia zawartość obydwu pojemników podlega wymieszaniu po wyciśnięciu lub
w trakcie. Część A i część B reagują ze sobą z utworzeniem końcowej mieszanki, której
można użyć do klejenia wielu materiałów.

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

UFI: VDU1-414F-1003-1862

W tego rodzaju sytuacji do pojemników należy przymocować dwie odrębne etykiety
[jedna etykieta dla każdej mieszaniny (w pojemniku)]. Zamieszczone na etykietach
informacje o zagrożeniach muszą odnosić się do postaci lub stanu fizycznego, w jakim
obie mieszaniny (część A i część B) są wprowadzane do obrotu. Opakowanie zewnętrzne
zestawu jako całości nie wymaga oznakowania, ponieważ jest przezroczyste i zapewnia
wyraźną widoczność opakowania wewnętrznego (obydwu pojemników).
Jeżeli produkt powstający podczas końcowego zastosowania jest produktem
stwarzającym zagrożenie (o właściwościach różniących się od mieszanin w pojemnikach),
użytkownikowi należy przekazać wystarczające informacje umożliwiające jego
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bezpieczne stosowanie. Instrukcje można zamieścić na przykład na etykiecie lub na
oddzielnej ulotce zawartej w opakowaniu.
Jeżeli taki produkt nie jest przeznaczony dla ogółu społeczeństwa, należy przekazać dwie
oddzielne karty charakterystyki, aby umożliwić użytkownikom spełnienie obowiązków w
zakresie zarządzania ryzykiem, wynikających ze stosowania produktu reakcji (tj. kleju)
zachodzącej podczas końcowego użycia dwóch mieszanin.
Ponieważ klej opisany w przykładzie jest także zaklasyfikowany jako stwarzający
zagrożenie, w kartach charakterystyki należy zamieścić odpowiednie informacje na temat
środków zarządzania ryzykiem.
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Przykład 13: Oznakowanie kartusza dwukomorowego
Kartusz dwukomorowy składa się z centralnej rurki otoczonej pierścieniowo zewnętrzną
rurką w celu jednolitego wydawania określonej proporcji składników (zob. rysunki
poniżej). Zwykle obie części kartusza mają swoje własne profilowane tłoki. Przy
naciśnięciu obu tłoków oba składniki są jednocześnie wypychane poprzez statyczną
końcówkę mieszającą do zmieszania się i reakcji. Zawór kontrolny umieszczony przy
wylocie zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu. Płytka rozdzielająca oddziela składniki
do momentu, gdy dotrą do wylotu końcówki.

Składnik A
Składnik B

Tłoki

Centralna
rurka
Korpus
kartusza

Wylot
dwukomorowy

Kartusz
dwukomorowy

Statyczna
końcówka
mieszająca

W przypadku kartusza dwukomorowego używa się opakowania zewnętrznego –
pojedynczego pojemnika widocznego dla użytkownika. W celu zapewnienia bezpiecznego
użytkowania produktu dwuskładnikowego w kartuszu dwukomorowym zaleca się
oznaczenie go jedną fizyczną etykietą zgodną z CLP, na której elementy etykiety dla
każdej mieszaniny stanowiącej składnik są wyraźnie oddzielone, by je rozróżnić.
Następujące obowiązkowe elementy etykiety zgodnej z CLP powinny być umieszczone
(jeżeli mają zastosowanie) oddzielnie dla każdej mieszaniny stanowiącej składnik:


identyfikator produktu mieszaniny stanowiącej składnik;



piktogramy określające rodzaj zagrożenia;



hasło ostrzegawcze;



zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;



zwroty wskazujące środki ostrożności;



kod UFI.

Inne obowiązkowe elementy etykiety zgodnej z CLP, takie jak dane identyfikacyjne
dostawcy, nazwa handlowa i pewne informacje uzupełniające można umieścić na
etykiecie tylko raz.
Jeżeli ostateczna połączona mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca
zagrożenie, nie trzeba dołączyć dodatkowych informacji do instrukcji użytkowania.
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Jeżeli ostateczna połączona mieszanina stwarza większe zagrożenie niż pojedyncze
mieszaniny stanowiące składniki lub stwarza zagrożenie nieopisane już na etykiecie,
wówczas informacje na ten temat należy dołączyć do instrukcji użytkowania (np. na
etykiecie lub wewnątrz opakowania) i sekcji 2.3 kart charakterystyki.
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Nazwa
handlowa

Nazwa handlowa

Rodzaj
produktu

SZYBKOWIĄŻĄCY KLEJ DO ZAKOTWIEŃ

Hasło
ostrzegawcze
dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik A

Składnik A
Niebezpieczeńs
two

Piktogramy
określające
rodzaj
zagrożenia dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik A
Kod UFI dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik A

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

Hasło
ostrzegawcze
dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik B

Składnik B
Uwaga

Piktogramy
określające
rodzaj
zagrożenia dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik B

UFI: VDU1-414F-1003-1862
Kod UFI dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik B

Czas żelowania
4 min
4 min
5 min
6 min
10 min
18 min
30 min

Czas wiązania
35 min
40 min
50 min
85 min
145 min
145 min
24 h

Zwroty
wskazujące
środki
ostrożności dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik A

Zwroty
wskazujące
rodzaj
zagrożenia dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik B
Zwroty
wskazujące
środki
ostrożności dla
mieszaniny
stanowiącej
składnik B

Miejsce na dalsze
informacje
uzupełniające
(np. instrukcje
użycia)

Minimalna temperatura kartusza: +5 °C

Przedsiębiorstwo X
Ulica Y
Miejscowość Z
Kod 01234
Kraj
Nr tel.: +01(0)234567890
www.companyx.com

300 ml
500 g
Zużyć przed końcem XX/2019

00000 00000

1

Ilość
nominalna

Zawiera: Substancję Y. Może powodować reakcję alergiczną
skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice
ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku
wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zdjąć zanieczyszczoną
odzież i uprać ją przed ponownym użyciem.

Zwroty
wskazujące
rodzaj zagrożenia
dla mieszaniny
stanowiącej
składnik A

Przed użyciem zapoznać się z aktualną lokalną kartą
charakterystyki produktu i kartą charakterystyki substancji
niebezpiecznej.
Temperatura
+30 °C
+25 °C – +30 °C
+20 °C – +25 °C
+10 °C – +20 °C
+5 °C – +10 °C
+5 °C
–10 °C 1

Dane
dostawcy

Zawiera: Substancja X. Łatwopalna ciecz i pary.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może
grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Działa
drażniąco na oczy.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Stosować rękawice
ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
pod strumieniem wody/prysznicem. NIE wywoływać
wymiotów. W przypadku pożaru: Do gaszenia używać
suchego piasku, suchej substancji chemicznej lub piany
odpornej na alkohol.
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7. Wytyczne dotyczące wyboru zwrotów wskazujących
środki ostrożności do celów oznakowania zagrożeń na
podstawie CLP
7.1 Wprowadzenie
Na podstawie GHS ONZ rozporządzenie CLP przypisuje wszystkim klasom zagrożenia
odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne
dostarczanie i stosowanie substancji lub mieszaniny. Zgodnie z art. 4 CLP dostawcy
muszą wybierać zwroty wskazujące środki ostrożności do celów etykiety CLP określającej
zagrożenie.
Do dostawców zalicza się:






producentów lub importerów substancji;
importerów mieszanin;
dalszych użytkowników substancji i mieszanin (w tym formulatorów);
dystrybutorów substancji i mieszanin (w tym osoby prowadzące handel
detaliczny); i/lub
producentów lub importerów wyrobów wybuchowych określonych w pkt 2.1
załącznika I do CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności dobiera się na podstawie przepisów art. 22 i 28
rozporządzenia CLP oraz załącznika IV do tego rozporządzenia:
Artykuł 22
Zwroty wskazujące środki ostrożności
1. Etykieta zawiera odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności.
2. Zwroty wskazujące środki ostrożności są wybierane z tabel w częściach 2–5
załącznika I wskazujących elementy etykiety dla każdej klasy zagrożenia.
3. Zwroty wskazujące środki ostrożności są wybierane zgodnie z kryteriami
określonymi w części 1 załącznika IV, z uwzględnieniem zwrotów wskazujących
rodzaj zagrożenia oraz przewidzianych lub stwierdzonych zastosowań substancji
bądź mieszaniny.
4. Zwroty wskazujące środki ostrożności mają brzmienie zgodne z częścią 2
załącznika IV.
Artykuł 28
Zasady pierwszeństwa dotyczące zwrotów określających środki ostrożności
1. Jeżeli po dokonaniu wyboru zwrotów określających środki ostrożności okazuje się,
że niektóre z nich wyraźnie występują w nadmiarze lub są niepotrzebne
w przypadku tej konkretnej substancji, mieszaniny lub opakowania, zwroty takie
należy pominąć na etykiecie.
2. Jeżeli substancja lub mieszanina jest dostarczana ogółowi społeczeństwa, na
etykiecie należy zamieścić jeden zwrot określający środki ostrożności dotyczący
usuwania tej substancji lub mieszaniny oraz unieszkodliwiania opakowania, chyba
że na mocy z art. 22 nie jest to wymagane. We wszystkich pozostałych przypadkach
zwrot określający środki ostrożności w zakresie unieszkodliwiania nie jest
wymagany, jeżeli wiadomo, że unieszkodliwienie substancji, mieszaniny lub
opakowania nie powoduje zagrożenia dla zdrowia człowieka ani dla środowiska.
3. Na etykiecie nie może się znajdować więcej niż sześć zwrotów określających środki
ostrożności, chyba że umieszczenie większej liczby zwrotów jest konieczne, by
oddać charakter i nasilenie zagrożenia.
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Załącznik IV
„Podczas wyboru zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z artykułem 22
i art. 28 ust. 3 dostawcy mogą łączyć zwroty wskazujące środki ostrożności
zamieszczone w poniższej tabeli, mając na uwadze przejrzystość i zrozumiałość
wskazówek dotyczących środków ostrożności. (…)”.

Ani GHS ONZ, ani rozporządzenie CLP nie określają jednoznacznych zasad wybierania
zwrotów wskazujących środki ostrożności, jakie powinny znaleźć się na etykiecie (poza
przepisami art. 22 i 28 rozporządzenia CLP i podstawowymi instrukcjami podanymi w
kolumnach zawierających warunki stosowania w tabelach 6.1–6.5 załącznika IV do
rozporządzenia CLP).
Z drugiej strony przewidziana w rozporządzeniu CLP/GHS ONZ liczba zwrotów
wskazujących środki ostrożności jest ponad dwa razy większa niż liczba zwrotów S w
DSD. W sytuacji gdy brak jest reguł doboru, do przeciętnej substancji stwarzającej
zagrożenie wymienionej w załączniku VI do CLP można z łatwością przypisać na etykiecie
ponad 20 zwrotów wskazujących środki ostrożności, w oparciu o zagrożenia powodowane
przez daną substancję (zob. sekcja 3.4 niniejszych wytycznych). Zgodnie z
rozporządzeniem CLP wymaga się, by zazwyczaj na etykiecie nie znajdowało się więcej
niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności, chyba że umieszczenie większej
liczby jest konieczne, aby oddać charakter i nasilenie zagrożenia. W związku z tym
należy znacznie ograniczyć liczbę zwrotów wskazujących środki ostrożności w oparciu o
skuteczne reguły doboru.

7.2 Metodyka
Wybór zwrotów wskazujących środki ostrożności na podstawie rozporządzenia CLP jest
oparty na:


przepisach określonych w art. 22 i 28 CLP; oraz



podstawowych instrukcjach podanych w kolumnach zawierających warunki
stosowania w tabelach 6.1–6.5 załącznika IV do rozporządzenia CLP; oraz



instrukcjach wymienionych bezpośrednio pod zwrotami wskazującymi środki
ostrożności w tabelach wyboru (zob. sekcja 7.3 niniejszych wytycznych).

Przy dokonywaniu wyboru zwrotów wskazujących środki ostrożności na podstawie
rozporządzenia CLP zastosowano podejście oparte na następujących założeniach:


zwroty wskazujące środki ostrożności 51 należy wybierać zgodnie z zasadami
określonymi w art. 28 rozporządzenia CLP i części 1 załącznika IV rozporządzenia
CLP;



Przy wyborze zwrotów wskazujących środki ostrożności należy wziąć pod uwagę
podstawowe zagrożenia oraz zidentyfikowane lub przewidywane warunki
stosowania substancji lub mieszaniny;



Jeżeli treść dwóch zwrotów wskazujących środki ostrożności pokrywa się, należy
wybrać najistotniejszy z nich;

Podobne, choć nie identyczne ze zwrotami dotyczącymi bezpieczeństwa wcześniej używanymi w
ramach DSD.
51
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Zwroty wskazujące środki ostrożności przypisuje się zgodnie z zasadami systemu
sygnalizacji drogowej. W warunkach stosowania określonych w niniejszych
wytycznych wprowadzono rozróżnienie między zwrotami wskazującymi środki
ostrożności, które są „bardzo zalecane”, „zalecane”, „opcjonalne” i „nie powinny
być stosowane” dla danej etykiety określającej zagrożenie.



Konkretne zalecenie należy rozpatrywać w świetle pierwotnych warunków
stosowania CLP przytoczonych w tabelach wyboru dla danego zwrotu
wskazującego środki ostrożności;



Zgodnie z rozporządzeniem CLP wyszczególniono dwie grupy docelowe, tj. ogół
społeczeństwa i użytkownicy przemysłowi/zawodowi. Jeżeli grupa docelowa nie
jest wyraźnie wymieniona, warunki stosowania mają zastosowanie zarówno do
ogółu społeczeństwa, jak i do użytkowników przemysłowych/zawodowych.



Jeżeli stosowanie danego zwrotu wskazującego środki ostrożności jest (bardzo)
zalecane, ale określono pewne wyłączenia (warunek „o ile”), zwrotu nie należy
stosować, jeżeli mają miejsce warunki określone w członie „o ile”:
Na przykład:
Zwrot P264 („Dokładnie umyć … po użyciu”) dla klasy zagrożenia Działanie
żrące na skórę kat. 1 nie należy stosować w przypadku użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli na potrzeby etykiety określającej
zagrożenie, przeznaczonej dla substancji lub mieszaniny, wybrano już
zwrot P280 („Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy”).
I odwrotnie, jeżeli zwrot wskazujący środki ostrożności jest tylko opcjonalny, to
należy go zastosować, jeżeli mają miejsce warunki określone w członie „o ile”:
Na przykład:
Zwrot P410 („Chronić przed światłem słonecznym”) dla klasy zagrożenia
„Gazy pod ciśnieniem” należy stosować w przypadku, gdy wymienione
gazy podlegają (powolnemu) rozkładowi lub (powolnej) polimeryzacji.



Podobnie jak w poprzednim punkcie, jeżeli stosowanie konkretnego zwrotu
wskazującego środki ostrożności jest (bardzo) zalecane wyłącznie pod pewnymi
warunkami, nie powinien być on stosowany, gdy warunki te nie obowiązują:
Na przykład:
Zwrotu P260 („Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy”)
nie zaleca się w przypadku substancji lub mieszanin o działaniu
niszczącym na skórę, w przypadku których narażenie inhalacyjne jest
mało prawdopodobne (np. w przypadku substancji lub mieszanin
nielotnych, przy których użyciu nie powstają cząsteczki ani mgły mogące
przedostać się do dróg oddechowych poprzez inhalację).



Dla niektórych zagrożeń trzeba z reguły zalecić stosowanie wielu indywidualnych
zwrotów wskazujących środki ostrożności. Z tego powodu liczba takich zwrotów
na etykiecie może z łatwością przekroczyć docelową liczbę sześciu nawet dla
prostych substancji.

93

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
94

Wersja 4.0 – marzec 2019 r.
Z drugiej strony etykieta, w porównaniu z kartą charakterystyki, nie zawsze
stanowi jedyny i najbardziej właściwy sposób przekazywania informacji
użytkownikom przemysłowym/zawodowym, np. w przypadku zwrotu P241
(„Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/ przeciwwybuchowego
sprzętu”). W takich sytuacjach wytyczne odnoszą się także do karty
charakterystyki, zawierając z reguły sformułowane zalecenie i dla etykiety, i dla
karty charakterystyki. Zalecenie do umieszczenia na etykiecie jest wtedy z reguły
„słabsze” niż zalecenie do karty charakterystyki, np. zwrot P241 dla substancji
ciekłych łatwopalnych lub P373 („NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie
materiałów wybuchowych”) dla zagrożeń wybuchowych. W niektórych
przypadkach zaleca się nawet zamieszczenie odpowiednich zwrotów wskazujących
środki ostrożności tylko w odpowiedniej części karty charakterystyki.


W odniesieniu do zagrożeń fizycznych należy zawsze ustalić, czy substancje lub
mieszaniny wykazujące takie zagrożenia są dostarczane ogółowi społeczeństwa
lub przez nie używane. Jeżeli nie, można zredukować stosowanie dalszych
zwrotów wskazujących środki ostrożności („słabsze” zalecenie).



Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia CLP w przypadku niektórych klas
zagrożeń zawartych w tabeli 6.5 w załączniku IV rozporządzenia, dla substancji
lub mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa wymagane jest
zamieszczenie co najmniej jednego zwrotu wskazującego środki ostrożności
dotyczącego usuwania tej substancji lub mieszaniny.



Jeżeli proponuje się połączenie dwóch lub więcej zwrotów wskazujących środki
ostrożności, które mogą być także stosowane samodzielnie, w warunkach
stosowania należy podać „(bardzo) zalecany, w połączeniu z Pxxx”.
Na przykład:
„Bardzo zalecany, w połączeniu z P302+P352 („W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody/…”)” dla P310 („Natychmiast skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…”) dla klasy zagrożenia: 1 i 2 (po
naniesieniu na skórę).
Takie złożone zwroty należy liczyć jako jeden zwrot wskazujący środki
ostrożności.



Przedstawiono dodatkowe wytyczne dotyczące stosowana zwrotów wskazujących
środki ostrożności: P101 („W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza
należy pokazać pojemnik lub etykietę”), P102 („Chronić przed dziećmi”) i P103
(„Przed użyciem przeczytać etykietę”) dla substancji i mieszanin stwarzających
zagrożenie, które są dostarczane ogółowi społeczeństwa (zob. tabela w sekcji
7.3.1 niniejszych wytycznych).

Należy zauważyć, że w przypadku substancji i mieszanin, które są zaklasyfikowanie pod
względem zagrożeń fizycznych i zagrożeń dla zdrowia i środowiska, stosowanie
przepisów określonych w niniejszych wytycznych może nadal prowadzić do
wyselekcjonowania końcowego zestawu zwrotów, którego liczebność znacznie przekracza
docelową liczbę sześciu zwrotów na potrzeby etykiety (zob. przykład C w sekcji 7.4
niniejszych wytycznych). Chociaż można to uzasadnić na podstawie art. 28 ust. 3
rozporządzenia CLP, pozostaje pytanie, czy taka ilość oznakowania jest nadal
przyswajalna, zwłaszcza w przypadku zamieszczania długich, złożonych zwrotów.
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W związku z tym przy weryfikacji zestawu zwrotów wskazujących środki ostrożności,
wybranych na podstawie niniejszych wytycznych, proponuje się wzięcie pod uwagę
następujących zasad:


niektóre zwroty dotyczące zapobiegania i reagowania zawierają pilniejsze
zalecenia niż inne, gdyż szybkość działania może mieć kluczowe znaczenie. Z tego
powodu w przypadku przypisania podobnych zwrotów wskazujących środki
ostrożności, które różnią się pierwszeństwem z uwagi na różne zagrożenia, należy
wybrać najbardziej rygorystyczny zwrot. Można to ocenić tylko indywidualnie dla
każdego przypadku i zależy to w dużym stopniu od danych zagrożeń;

Na przykład:
Dla substancji zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą i jako
rakotwórcze środki pierwszej pomocy stosowane w przypadku toksyczności
ostrej mają pierwszeństwo przed długoterminowymi skutkami, tj. P310
(„Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…”) ma
pierwszeństwo przed zwrotami P311 („Skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/…”), P312 („W przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…”) i P313 („Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza”).


lepszym rozwiązaniem jest usunięcie z etykiety zwrotów, które wydają się mniej
pilne, i umieszczenie ich w karcie charakterystyki;



ograniczenie liczby zwrotów wskazujących środki ostrożności; można także wziąć
pod uwagę treść zwrotu określającego zagrożenie:

Na przykład:
Zwrot P222 („Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem”) dla klas zagrożenia
„Substancje ciekłe piroforyczne” i „Substancje stałe piroforyczne” można pominąć,
ponieważ stosowany jest zwrot H250 („Zapala się samorzutnie w przypadku
wystawienia na działanie powietrza”).
Jeżeli konieczne jest sporządzenie karty charakterystyki, zwroty wskazujące środki
ostrożności, które wybrano do celów etykiety zgodnej z CLP, należy także zamieścić w
karcie charakterystyki w sekcji 2.2 („Elementy oznakowania”) (zob. Poradnik dotyczący
sporządzania kart charakterystyki). Zwroty, które zostały wybrane, a następnie usunięte
z etykiety, można również zamieścić w odpowiednich sekcjach karty charakterystyki, aby
zapewnić użytkownikom przemysłowym i zawodowym wystarczające informacje
umożliwiające bezpieczne obchodzenie się z substancją lub mieszaniną.

7.3 Tabele wyboru
Zamieszczone poniżej tabele wyboru (sekcje 7.3.1 do 7.3.5 niniejszych wytycznych)
mają ten sam format, co tabele w sekcji 3 załącznika 3 do GHS ONZ. Są ułożone
odpowiednio według klas zagrożenia i kategorii.
Wytyczne opierają się na przepisach ogólnych określonych w art. 22 i 28 CLP, a także na
podstawowych instrukcjach podanych w kolumnach dotyczących warunków stosowania w
tabelach 6.1-6.5 załącznika IV do CLP. Bierze się w nich pod uwagę m.in. zamierzone
zastosowania i właściwości fizyczne substancji lub mieszaniny.
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W poniższych tabelach wyboru pierwotne warunki stosowania określone w CLP pod
odpowiednimi zwrotami określającymi środki ostrożności wydrukowano w kolorze
czarnym. W przeciwieństwie do nich warunki stosowania, które stanowią wytyczne UE,
oznaczono gwiazdką () i kolorem niebieskim, aby odróżnić je od oryginalnych
warunków stosowania określonych w CLP (zob. także kolumny zawierające warunki
stosowania w tabelach 6.1-6.5 załącznika IV do rozporządzenia CLP).
Prawy ukośnik „/” występujący w tekście zwrotu wskazującego środki ostrożności
oznacza, że należy dokonać wyboru między wyrażeniami, które on rozdziela:
Na przykład:
Zwrot P280 („Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy”) może oznaczać: „Stosować ochronę oczu” lub „Stosować
ochronę oczu i ochronę twarzy”.
Trzy kropki „…” występujące w tekście zwrotu wskazującego środki ostrożności
oznaczają, że nie wymieniono wszystkich mających zastosowanie warunków. Producent
lub dostawca musi zatem uzupełnić treść odpowiednimi wymaganymi informacjami.
Na przykład:
W zwrocie P312 („W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…”), trzy kropki „…” oznaczają, że producent lub
dostawca powinien uzupełnić informacje o dodatkowe alternatywy.
Jeżeli w treści zwrotu wskazującego środki ostrożności pewne fragmenty tekstu ujęte
zostały w nawias kwadratowy „[…]”, oznacza to, że nie mają one zastosowania w
każdym przypadku i powinny być zamieszczane tylko w pewnych okolicznościach. W
takich przypadkach podaje się warunki ich użycia oraz wyjaśnienie odpowiednich
okoliczności:
Na przykład:
Zwrot P284 ma brzmienie: „[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować
indywidualne środki ochrony dróg oddechowych”. Ten zwrot wskazujący środki
ostrożności podawany jest wraz z następującą informacją o okolicznościach
wymagających jego użycia: „– tekst w nawiasach kwadratowych można
stosować, jeżeli w punkcie użycia do substancji chemicznej dołączone są
dodatkowe informacje zawierające wyjaśnienie na temat rodzaju wentylacji,
który jest właściwy dla bezpiecznego stosowania”. Warunek użycia tego zwrotu
można interpretować następująco: tekst w nawiasach kwadratowych można
stosować, jeżeli do substancji chemicznej dołączono dodatkowe informacje na
temat rodzaju wentylacji, który jest właściwy dla bezpiecznego stosowania. W
takim przypadku zwrot P284 miałby brzmienie: „W przypadku nieodpowiedniej
wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych”. Jeżeli
jednak substancja chemiczna dostarczana jest bez takich dodatkowych
wyjaśnień, nie należy zamieszczać tekstu ujętego w nawiasy kwadratowe, a
zwrot P284 powinien zatem mieć brzmienie: „stosować indywidualne środki
ochrony dróg oddechowych”.
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Wybierając zwroty wskazujące środki ostrożności zgodnie z warunkami stosowania
określonymi w tabelach, dostawcy mogą łączyć zwroty, biorąc pod uwagę czytelność i
zrozumiałość zaleceń dotyczących środków ostrożności. W takim przypadku w złożonych
zwrotach należy zachować indywidualne brzmienie zdań składowych. Po tabelach wyboru
przedstawiono cztery przykłady (A, B, C i D) wybierania zwrotów wskazujących środki
ostrożności na potrzeby etykiety substancji (zob. sekcja 7.4 niniejszych wytycznych).

7.3.1 Ogólne zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwrot wskazujący środki ostrożności
P101
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę.
- Towary konsumpcyjne
 Bardzo zalecany dla wszystkich substancji i mieszanin zaklasyfikowanych pod względem
zagrożeń dla zdrowia, które są sprzedawane ogółowi społeczeństwa.
P102
Chronić przed dziećmi.
- Towary konsumpcyjne
 Bardzo zalecany dla substancji i mieszanin sprzedawanych ogółowi społeczeństwa, z
wyjątkiem tych zaklasyfikowanych tylko jako stwarzające zagrożenie dla środowiska.
 Zwrot ma zastosowanie także do opakowań, które mają być wyposażone w zamknięcie
uniemożliwiające otwarcie ich przez dzieci (pkt 3.1.1.1. załącznika II).
P103
Przed użyciem przeczytać etykietę.
- Towary konsumpcyjne
 Opcjonalny, ale może być wymagany na mocy innych przepisów UE.
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7.3.2 Szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności dotyczące zagrożeń fizycznych

7.3.2.1 Materiały wybuchowe
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Niestabilny materiał wybuchowy

Niebezpieczeństwo

H200 Niestabilny materiał wybuchowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P201

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Przed użyciem zapoznać się ze
specjalnymi środkami ostrożności.

W przypadku pożaru:
Ryzyko wybuchu.
Ewakuować teren. NIE gasić
pożaru, jeżeli ogień dosięgnie
materiały wybuchowe.

Przechowywać zgodnie z…

Zawartość/pojemnik usuwać do
…



Bardzo zalecany.

P250
Nie poddawać
szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…
 jeżeli materiał wybuchowy jest
czuły mechanicznie.
Producent/dostawca określają sposoby
właściwego/ogólnego użytkowania.
 Bardzo zalecany, jeżeli materiał
wybuchowy jest wrażliwy
mechanicznie.


Opcjonalny, jeżeli materiał
wybuchowy nie jest wrażliwy
mechanicznie.



Bardzo zalecany.

… wytwórca/dostawca określa
odpowiednie przepisy
lokalne/regionalne/krajowe/
międzynarodowe.


Bardzo zalecany do
umieszczenia w karcie
charakterystyki. Podać
odpowiedni akt prawny.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajow
ymi/międzynarodowymi przepisami
(do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do
zawartości lub do pojemnika (lub
zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Zalecany do umieszczenia w
karcie charakterystyki, jeżeli
istnieją szczególne wymogi
dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie
przewidziane usuwanie
chemikaliów.
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P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.
 Bardzo zalecane jest podanie
zwrotu P280 w pełnym brzmieniu.

99

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
100

Wersja 4.0 – marzec 2019 r.

7.3.2.1 Materiały wybuchowe
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Podklasa 1.1

Niebezpieczeństwo

H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym

Podklasa 1.2

Niebezpieczeństwo

H202 Materiał wybuchowy; poważne zagrożenie rozrzutem

Podklasa 1.3

Niebezpieczeństwo

H203

Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub
rozrzutem

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru:
Ryzyko wybuchu.
Ewakuować teren. NIE gasić
pożaru, jeżeli ogień dosięgnie
materiały wybuchowe.

Przechowywać zgodnie z…

Zawartość/pojemnik
usuwać do …

 Bardzo zalecany.


P230
Przechowywać produkt zwilżony….
- dla substancji i mieszanin, które są
zwilżane, rozcieńczane, rozpuszczane
lub zawieszane z zastosowaniem
flegmatyzera w celu zmniejszenia lub
stłumienia ich właściwości
wybuchowych (flegmatyzowane
materiały wybuchowe).
Producent/dostawca określają właściwy
materiał.

Bardzo zalecany.

… wytwórca/dostawca określa
odpowiednie przepisy
lokalne/regionalne/krajowe/między
narodowe.


Bardzo zalecany do
umieszczenia w karcie
charakterystyki. Podać
odpowiedni akt prawny.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/kr
ajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa,
czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do
zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne
wymagania dotyczące ich
usuwania.


Zalecany do umieszczenia
w karcie charakterystyki,
jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące
usuwania wykraczające
poza normalnie
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przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać
odpowiedni akt prawny.

 Bardzo zalecany.
P234

Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.
 Bardzo zalecany.
P240
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt
odbiorczy.
- jeżeli materiał wybuchowy jest czuły
elektrostatycznie.
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z
innych względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
P250
Nie poddawać
szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…
 jeżeli materiał wybuchowy jest czuły
mechanicznie.
Producent/dostawca określają sposoby
właściwego/ogólnego użytkowania.
 Bardzo zalecany, jeżeli materiał
wybuchowy jest wrażliwy
mechanicznie.
 Opcjonalny, jeżeli materiał
wybuchowy nie jest wrażliwy
mechanicznie.

Obowiązkowy w przypadku
materiałów wybuchowych
dostarczanych ogółowi
społeczeństwa (jeżeli
państwa członkowskie
zezwalają na taką
dostawę).
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P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.
 Rękawice ochronne/odzież
ochronna/ochrona oczu bardzo
zalecane dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.
 Ochrona twarzy bardzo zalecana dla
użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli
wyroby mogą tworzyć fragmenty
stwarzające zagrożenie.
 Zalecany w przypadku materiałów
wybuchowych dostarczanych ogółowi
społeczeństwa (jeżeli państwa
członkowskie zezwalają na taką
dostawę).
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7.3.2.1 Materiały wybuchowe
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Podklasa 1.4

Uwaga

H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru:
Ryzyko wybuchu.
Ewakuować teren. NIE gasić
pożaru, jeżeli ogień dosięgnie
materiały wybuchowe.

Przechowywać zgodnie z…

Zawartość/pojemnik
usuwać do …

 Bardzo zalecany.
P234
Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.
 Bardzo zalecany.

- z wyjątkiem materiałów
wybuchowych z podklasy 1.4
(grupa zgodności S) w opakowaniu
transportowym.


Bardzo zalecany.

P240

P370 + P380 + P375

Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt
odbiorczy.

W przypadku pożaru: Ewakuować
teren. Z powodu ryzyka wybuchu
gasić pożar z odległości.

- jeżeli materiał wybuchowy jest czuły
elektrostatycznie.
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z
innych względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

- w przypadku materiałów
wybuchowych z podklasy 1.4
(grupa zgodności S) w opakowaniu
transportowym.


Bardzo zalecany.

… wytwórca/dostawca określa
odpowiednie przepisy
lokalne/regionalne/krajowe/międz
ynarodowe.



Bardzo zalecany do
umieszczenia w karcie
charakterystyki. Podać
odpowiedni akt prawny.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/
krajowymi/międzynarodowy
mi przepisami (do
określenia).
Producent/dostawca określa,
czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do
zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie
mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Zalecany do
umieszczenia w karcie
charakterystyki, jeżeli
istnieją szczególne
wymogi dotyczące
usuwania wykraczające
poza normalnie
przewidziane usuwanie
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chemikaliów. Podać
odpowiedni akt prawny.

P250
Nie poddawać
szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…
 jeżeli materiał wybuchowy jest czuły
mechanicznie.
Producent/dostawca określają sposoby
właściwego/ogólnego użytkowania.
 Bardzo zalecany, jeżeli materiał
wybuchowy jest wrażliwy mechanicznie.
 Opcjonalny, jeżeli materiał wybuchowy
nie jest wrażliwy mechanicznie.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.
 Rękawice ochronne/odzież
ochronna/ochrona oczu bardzo zalecane
dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.
 Ochrona twarzy bardzo zalecana dla
użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli
wyroby mogą tworzyć fragmenty
stwarzające zagrożenie.
 Zalecany w przypadku materiałów
wybuchowych dostarczanych ogółowi
społeczeństwa (jeżeli państwa
członkowskie zezwalają na taką
dostawę).



Obowiązkowy w
przypadku materiałów
wybuchowych
dostarczanych ogółowi
społeczeństwa (jeżeli
państwa członkowskie
zezwalają na taką
dostawę).
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7.3.2.1 Materiały wybuchowe
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Podklasa 1.1

Uwaga

H205 Może masowo wybuchać w ogniu

Brak
dodatkowego
piktogramu
określającego
rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru:
Ryzyko wybuchu.
Ewakuować teren. NIE gasić
pożaru, jeżeli ogień dosięgnie
materiały wybuchowe.

Przechowywać zgodnie z…

Zawartość/pojemnik
usuwać do …

 Bardzo zalecany.


P230
Przechowywać produkt zwilżony….
- dla substancji i mieszanin, które są
zwilżane, rozcieńczane, rozpuszczane lub
zawieszane z zastosowaniem flegmatyzera
w celu zmniejszenia lub stłumienia ich
właściwości wybuchowych (flegmatyzowane
materiały wybuchowe).
Producent/dostawca określają właściwy
materiał.
 Bardzo zalecany.
P234
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym
opakowaniu.

Bardzo zalecany.

… wytwórca/dostawca określa
odpowiednie przepisy
lokalne/regionalne/krajowe/międzyn
arodowe.


Bardzo zalecany do
umieszczenia w karcie
charakterystyki. Podać
odpowiedni akt prawny.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi
/krajowymi/międzynarodowy
mi przepisami (do
określenia).
Producent/dostawca określa,
czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do
zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie
mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Zalecany do
umieszczenia w karcie
charakterystyki, jeżeli
istnieją szczególne
wymogi dotyczące
usuwania wykraczające
poza normalnie
przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać
odpowiedni akt prawny.
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 Bardzo zalecany.
P240
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt
odbiorczy.
- jeżeli materiał wybuchowy jest czuły
elektrostatycznie.
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z
innych względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
P250
Nie poddawać
szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…
- jeżeli materiał wybuchowy jest czuły
mechanicznie.
Producent/dostawca określają sposoby
właściwego/ogólnego użytkowania.
 Bardzo zalecany, jeżeli materiał
wybuchowy jest wrażliwy mechanicznie.
 Opcjonalny, jeżeli materiał wybuchowy nie
jest wrażliwy mechanicznie.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy rodzaj
sprzętu.
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Obowiązkowy w
przypadku materiałów
wybuchowych
dostarczanych ogółowi
społeczeństwa (jeżeli
państwa członkowskie
zezwalają na taką
dostawę).
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 Rękawice ochronne/odzież
ochronna/ochrona oczu bardzo zalecane
dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.
 Ochrona twarzy bardzo zalecana dla
użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli
wyroby mogą tworzyć fragmenty
stwarzające zagrożenie.
 Zalecany w przypadku materiałów
wybuchowych dostarczanych ogółowi
społeczeństwa (jeżeli państwa
członkowskie zezwalają na taką
dostawę).

Uwagi dotyczące etykiet zamieszczanych na materiałach wybuchowych
1) Materiały wybuchowe niepakowane lub materiały wybuchowe przepakowane do opakowania innego niż opakowanie pierwotne lub opakowanie
podobne muszą posiadać wszystkie następujące elementy oznakowania:
a) piktogram: wybuch bomby;
b) hasło ostrzegawcze „Niebezpieczeństwo”; oraz
c) zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: „Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym”
chyba że wskazane zagrożenie odpowiada jednej z kategorii zagrożeń wymienionych w tabeli 2.1.2 z załącznika I do rozporządzenia CLP – w tym
przypadku należy umieścić odpowiedni symbol, hasło ostrzegawcze lub zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia.

2) Substancje i mieszaniny, w postaci dostarczonej, z pozytywnym wynikiem badania serii 2 w części I sekcja 12 Podręcznika badań i kryteriów UN
RTDG, które są zwolnione z klasyfikacji jako materiały wybuchowe (w oparciu o negatywny wynik badania serii 6 w części I, sekcja 16
Podręcznika badań i kryteriów UN RTDG) nadal mają właściwości wybuchowe. Użytkownika należy koniecznie poinformować o tych rzeczywistych
właściwościach wybuchowych, jako że należy je brać pod uwagę podczas obsługi produktu, szczególnie jeśli ta substancja lub mieszanina została
wyjęta z opakowania lub przepakowana i ma być magazynowana. Z tego powodu, właściwości wybuchowe substancji lub mieszaniny muszą
zostać wskazane w pkt 2 i pkt 9 karty charakterystyki oraz w innych odpowiednich częściach dokumentu.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.2 Gazy łatwopalne (w tym gazy chemicznie nietrwałe)
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H220 Skrajnie łatwopalny gaz

2

Uwaga

H221 Gaz łatwopalny

Piktogram
tylko dla
kategorii
zagrożenia 1.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P210

P377

P403

Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W przypadku płonięcia wyciekającego
gazu: Nie gasić, jeżeli nie można
bezpiecznie zahamować wycieku.

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.



Bardzo zalecany.

 Bardzo zalecany.
P381
Wyeliminować wszystkie źródła
zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.


Zalecany



Bardzo zalecany.

Usuwanie

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.2 Gazy łatwopalne (w tym gazy chemicznie nietrwałe)

Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

A

Brak dodatkowego hasła
ostrzegawczego

H230 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu
powietrza.

B

Brak dodatkowego hasła
ostrzegawczego

H231 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu
powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po
ogrzaniu.

Brak
dodatkowe
go
piktogramu
określające
go rodzaj
zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P202
Nie używać przed zapoznaniem się i
zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
 Bardzo zalecany.

Uwaga: Niniejsza tabela zawiera jedynie zwrot wskazujący środki ostrożności, który został przypisany ze względu na nietrwałość gazu.
Inne zwroty wskazujące środki ostrożności, które przypisano ze względu na łatwopalność – zob. odpowiednia tabela dotycząca
gazów łatwopalnych (kat. 1 i 2) na poprzedniej stronie.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.3 Wyroby aerozolowe
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

2

Uwaga

H223 Łatwopalny aerozol
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P210

P410 + P412

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

Chronić
przed
światłem
słonecznym. Nie wystawiać na
działanie
temperatury
przekraczającej 50ºC/122ºF.



Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

P211
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym
źródłem zapłonu.


Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

P251
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.


Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

Producent/dostawca określa
odpowiedni zakres temperatur.


Przypisany zgodnie z dyrektywą
75/324/EWG.

Usuwanie
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7.3.2.3 Aerozole
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

3

Uwaga

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Brak
dodatkowego
piktogramu
określającego
rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P210

P410 + P412

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

Chronić
przed
światłem
słonecznym. Nie wystawiać na
działanie
temperatury
przekraczającej 50ºC/122ºF.



Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

P251

Producent/dostawca określa
odpowiedni zakres temperatur.

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.





Przypisany zgodnie z dyrektywą 75/324/EWG.

Przypisany zgodnie z dyrektywą
75/324/EWG.

Usuwanie

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.4 Gazy utleniające
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H270 Może powodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P220

P370 + P376

P403

Przechowywać z dala od odzieży i innych
materiałów palnych.

W przypadku pożaru: Jeżeli jest to
bezpieczne zahamować wyciek.

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.



Bardzo zalecany.

P244
Chronić zawory i przyłącza przed olejem i
tłuszczem.


Bardzo zalecany.



Opcjonalny.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.



Bardzo zalecany.

Usuwanie
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7.3.2.5 Gazy pod ciśnieniem
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Gaz sprężony

Uwaga

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Gaz skroplony

Uwaga

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Gaz rozpuszczony

Uwaga

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie
P410 + P403
Chronić przed światłem słonecznym.
Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.
- Zwrot P410 można pominąć w przypadku
gazów zapakowanych w przenośne butle
gazowe zgodnie z instrukcją pakowania
P200 Zaleceń ONZ dotyczących transportu
towarów niebezpiecznych – Przepisy
modelowe, o ile gazy te nie ulegają
(powolnemu) rozkładowi lub (powolnej)
polimeryzacji.


Opcjonalny.

Usuwanie

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.5 Gazy pod ciśnieniem
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Gaz skroplony schłodzony

Uwaga

H281 Zawiera gaz schłodzony; może
oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

powodować

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P282

P336 + P315

P403

Nosić rękawice izolujące od
zimna/maski na twarz/ochronę oczu.

Rozmrozić oszronione obszary letnią
wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.
Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza.

Przechowywać w
dobrze wentylowanym
miejscu.



Bardzo zalecany w warunkach, w
których może dojść do rozbryzgów
cieczy, np. przy przenoszeniu cieczy
kriogenicznych. W takim przypadku w
karcie charakterystyki należy
zaznaczyć stosowanie okularów
ochronnych z osłonami bocznymi lub
maski na twarz.



Zalecany.



Opcjonalny.

Usuwanie
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7.3.2.6 Substancje ciekłe łatwopalne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary

2

Niebezpieczeństwo

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

3

Uwaga

H226 Łatwopalna ciecz i pary

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P210

P303 + P361 + P353

P403 + P235

P501

Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
NA SKÓRĘ (lub włosy):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać
skórę pod strumieniem wody
[lub prysznicem].

Przechowywać w
dobrze
wentylowanym
miejscu.
Przechowywać w
chłodnym miejscu.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

- tekst ujęty w nawiasy kwadratowe
należy zamieścić, jeżeli
producent/dostawca uważa to za
konieczne w przypadku konkretnej
substancji chemicznej.

- w przypadku cieczy
palnych z kategorii 1
oraz innych cieczy
palnych, które są
lotne i mogą tworzyć
wybuchową
atmosferę.



Bardzo zalecany.

P233
Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty.
- jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć
wybuchową atmosferę.
 Bardzo zalecany dla kategorii 1, o ile nie
przypisano już zwrotu P404.
 Bardzo zalecany dla kategorii 2, o ile nie
przypisano już zwrotu P404.
 Opcjonalny dla kategorii 3.



Opcjonalny, o ile nie jest
uznany za konieczny, np. ze
względu na ryzyko wytworzenia
potencjalnie wybuchowej
atmosfery.

P370 + P378
W przypadku pożaru: Użyć … do
gaszenia.



Bardzo zalecany.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/mię
dzynarodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do
zawartości lub do pojemnika (lub zarówno
do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa,
jeżeli substancja lub mieszanina
podlega przepisom o odpadach
stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym
nie trzeba przytaczać odpowiednich
przepisów.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli
istnieją szczególne wymogi dotyczące
usuwania wykraczające poza normalnie

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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P235

- jeżeli woda zwiększa ryzyko

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Producent/dostawca określają
odpowiednie środki.

- w przypadku cieczy palnych z kategorii 1 oraz
innych cieczy palnych, które są lotne i mogą
tworzyć wybuchową atmosferę.
 Bardzo zalecany, o ile nie przypisano już
zwrotu P403 + P235.
P240
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt
odbiorczy.
- jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć
wybuchową atmosferę.
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych
względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
P241
Używać
[elektrycznego/wentylującego/oświetleni
owego/…] przeciwwybuchowego sprzętu.
- jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć
wybuchową atmosferę.
- tekst w nawiasach kwadratowych można
zamieścić na etykiecie w razie potrzeby, aby
określić odpowiedni sprzęt elektryczny,
wentylujący, oświetleniowy lub inny.
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych
względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.



Bardzo zalecany, jeżeli
wymagane lub odpowiednie są
szczególne środki gaśnicze.

przewidziane usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie miejsca
usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.
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P242
Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
- jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć
wybuchową atmosferę oraz jeżeli minimalna
energia zapłonu jest niska. (Dotyczy substancji
i mieszanin, których energia zapłonu wynosi
<0,1 mJ, np. dwusiarczku węgla).
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych
względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
P243
Przedsięwziąć środki ostrożności
zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
- jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć
wybuchową atmosferę.
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych
względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy rodzaj
sprzętu.


Opcjonalny.
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7.3.2.7 Substancje stałe łatwopalne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H228 Substancja stała łatwopalna

2

Uwaga

H228 Substancja stała łatwopalna

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P210

P370 + P378

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru: Użyć … do
gaszenia.



Bardzo zalecany.

P240
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
- jeżeli ciało stałe jest czułe elektrostatycznie.
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych
względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

- jeżeli woda zwiększa ryzyko
Producent/dostawca określają
odpowiednie środki.


Bardzo zalecany, jeżeli wymagane
lub odpowiednie są szczególne
środki gaśnicze.

Magazynowanie

Usuwanie
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P241
Używać
[elektrycznego/wentylującego/oświetlenioweg
o/…] przeciwwybuchowego sprzętu.
- jeżeli mogą wystąpić chmury pyłu.
- tekst w nawiasach kwadratowych można zamieścić
na etykiecie w razie potrzeby, aby określić
odpowiedni sprzęt elektryczny, wentylujący,
oświetleniowy lub inny.
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych
względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.


Opcjonalny.
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7.3.2.8 Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Typ A

Niebezpieczeństwo

H240 Ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P403

P501

Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru:
Ryzyko wybuchu. Ewakuować teren.
NIE gasić pożaru, jeżeli ogień
dosięgnie materiałów wybuchowych.

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.

Zawartość/pojemnik
usuwać do …

- z wyjątkiem poddawanych
kontroli temperatury
substancji lub mieszanin
samoreaktywnych lub
nadtlenków organicznych,
które mogą ulegać
skraplaniu, a następnie
krzepnięciu.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/kr
ajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).



Bardzo zalecany.

P234
Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.


Bardzo zalecany, jeżeli pojemnik
spełnia ważną rolę pod względem
zapobiegania skutkom
niebezpiecznych reakcji lub wybuchu
bądź tłumienia takich skutków.

P235
Przechowywać w chłodnym miejscu.
- można pominąć, jeżeli etykieta zawiera
P411.
 Zalecany.



Bardzo zalecany.



Bardzo zalecany.

P411
Przechowywać w
temperaturze
nieprzekraczającej …º C /
…º F.
- jeżeli konieczna jest kontrola
temperatury (zgodnie z pkt
2.8.2.4 lub 2.15.2.3 załącznika
I do rozporządzenia CLP) lub

Producent/dostawca określa,
czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do
zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne
wymagania dotyczące ich
usuwania.

 Zalecany do umieszczenia
w karcie charakterystyki,
jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące
usuwania wykraczające
poza normalnie
przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać
odpowiedni akt prawny.
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P240
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt
odbiorczy.
- jeżeli jest czułe elektrostatycznie i może
tworzyć wybuchową atmosferę
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z
innych względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.

121
jeżeli jest to uznane za
konieczne z innych względów.
Producent/dostawca określa
odpowiednią temperaturę
korzystając ze stosownej skali
temperatur.


Bardzo zalecany.

P420
Przechowywać z dala od
innych materiałów.


Zalecany, jeżeli niezgodne
materiały mogą
spowodować szczególne
ryzyko. Jeżeli stosuje się
ten zwrot, jako informacje
uzupełniające należy dodać
tekst precyzujący
niezgodne materiały.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.8 Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Typ B

Niebezpieczeństwo

H241

Ogrzanie
może
pożar lub wybuch

spowodować

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]52

P403

P501

Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru: Ewakuować
teren. Z powodu ryzyka wybuchu
gasić pożar z odległości. [Użyć …
do gaszenia].

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.

Zawartość/pojemnik
usuwać do …

- z wyjątkiem poddawanych
kontroli temperatury substancji
lub mieszanin samoreaktywnych
lub nadtlenków organicznych,
które mogą ulegać skraplaniu, a
następnie krzepnięciu.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalny
mi/krajowymi/międzynarod
owymi przepisami (do
określenia).

P234

- tekst w nawiasach kwadratowych
należy zamieścić, jeżeli użycie wody
zwiększa ryzyko.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym
opakowaniu.

Producent/dostawca określają
odpowiednie środki.

 Bardzo zalecany.



Bardzo zalecany.

P235



Tekst w nawiasach kwadratowych
jest bardzo zalecany, jeżeli
wymagane lub odpowiednie są
szczególne środki gaśnicze.



Bardzo zalecany.

Przechowywać w chłodnym miejscu.
- można pominąć, jeżeli etykieta zawiera
P411.
 Zalecany.

52



Bardzo zalecany.

P411
Przechowywać w
temperaturze
nieprzekraczającej …º C / …º
F.
- jeżeli konieczna jest kontrola
temperatury (zgodnie z pkt
2.8.2.4 lub 2.15.2.3 załącznika I

Zasady stosowania nawiasów kwadratowych wyjaśniono w sekcji 7.3 niniejszych wytycznych.

Producent/dostawca
określa, czy do zawartości
lub do pojemnika (lub
zarówno do zawartości, jak
i do pojemnika)
zastosowanie mają
konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu
społeczeństwa, jeżeli
substancja lub

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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P240
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt
odbiorczy.
- jeżeli jest czułe elektrostatycznie i może
tworzyć wybuchową atmosferę

123
do rozporządzenia CLP) lub jeżeli
jest to uznane za konieczne z
innych względów.
Producent/dostawca określają
temperaturę.


Bardzo zalecany.

 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z
innych względów.

P420

 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

Przechowywać z dala od
innych materiałów.

P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy rodzaj
sprzętu.


Bardzo zalecany.

mieszanina podlega
przepisom o odpadach
stwarzających
zagrożenie. Zalecane
jest określenie miejsca
usuwania, przy czym
nie trzeba przytaczać
odpowiednich
przepisów.



Zalecany, jeżeli niezgodne
materiały mogą spowodować
szczególne ryzyko. Jeżeli
stosuje się ten zwrot, jako
informacje uzupełniające
należy dodać tekst
precyzujący niezgodne
materiały.



Zalecany do
umieszczenia w karcie
charakterystyki, jeżeli
istnieją szczególne
wymogi dotyczące
usuwania wykraczające
poza normalnie
przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać
odpowiedni akt
prawny.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.8 Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Typ C

Niebezpieczeństwo

H242 Ogrzanie może spowodować pożar

Typ D

Niebezpieczeństwo

H242 Ogrzanie może spowodować pożar

Typ E

Uwaga

H242 Ogrzanie może spowodować pożar

Typ F

Uwaga

H242 Ogrzanie może spowodować pożar

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P210

P370 + P378

P403

P501

Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru: Użyć
… do gaszenia.

Przechowywać w
dobrze
wentylowanym
miejscu.

Zawartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany.

P234
Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.
 Bardzo zalecany.
P235
Przechowywać w chłodnym
miejscu.

- jeżeli woda zwiększa ryzyko
Producent/dostawca
określają odpowiednie środki


Bardzo zalecany, jeżeli
wymagane lub
odpowiednie są
szczególne środki
gaśnicze.

- z wyjątkiem
poddawanych kontroli
temperatury
substancji lub
mieszanin
samoreaktywnych lub
nadtlenków
organicznych, które
mogą ulegać
skraplaniu, a
następnie
krzepnięciu.


Bardzo zalecany.

P411

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.
 Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.


Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki,
jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.
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- można pominąć, jeżeli
etykieta zawiera P411.


Zalecany.

P240
Uziemić/połączyć pojemnik
i sprzęt odbiorczy.
- jeżeli jest czułe
elektrostatycznie i może
tworzyć wybuchową atmosferę
 Opcjonalny, o ile nie jest
konieczny z innych
względów.
 Zalecany do umieszczenia w
karcie charakterystyki.
P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa
właściwy rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.

125
Przechowywać w
temperaturze
nieprzekraczającej …º
C / …º F.
- jeżeli konieczna jest
kontrola temperatury
(zgodnie z pkt 2.8.2.4
lub 2.15.2.3 załącznika I
do rozporządzenia CLP)
lub jeżeli jest to uznane
za konieczne z innych
względów.
Producent/dostawca
określają temperaturę.


Bardzo zalecany.

P420
Przechowywać z dala
od innych materiałów.


Zalecany, jeżeli
niezgodne materiały
mogą spowodować
szczególne ryzyko.
Jeżeli stosuje się ten
zwrot, jako
informacje
uzupełniające należy
dodać tekst
precyzujący
niezgodne materiały.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.9 Substancje ciekłe piroforyczne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H250 Zapala
się
samorzutnie
w przypadku
wystawienia na działanie powietrza

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P210

P302 + P334

Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:
Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć
mokrym bandażem.





Bardzo zalecany.

Bardzo zalecany.
P370 + P378

P222
Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
– jeżeli uważa się za konieczne podkreślenie
zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia.


Opcjonalny.

P231 + P232
Używać w atmosferze obojętnego gazu/…
Chronić przed wilgocią.
… Jeżeli określenie „obojętny gaz” nie jest
właściwe, producent/dostawca określa
odpowiednią ciecz lub gaz.


Zalecany.

W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia.
- jeżeli woda zwiększa ryzyko
Producent/dostawca określają odpowiednie
środki.


Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub
odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

Usuwanie
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Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

P233
Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty.


Bardzo zalecany.

P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy rodzaj
sprzętu.


Bardzo zalecany.

127
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7.3.2.10 Substancje stałe piroforyczne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H250 Zapala
się
samorzutnie
w przypadku
wystawienia na działanie powietrza

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P210

P302 + P335 + P334

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA
SKÓRĘ: Nie związaną pozostałość
strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w
zimnej wodzie lub owinąć mokrym
bandażem.



Bardzo zalecany.

P222
Bardzo zalecany.

Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.



– jeżeli uważa się za konieczne podkreślenie zwrotu
wskazującego rodzaj zagrożenia.

P370 + P378



Opcjonalny.

W przypadku pożaru: Użyć … do
gaszenia.

P231 + P232

- jeżeli woda zwiększa ryzyko

Używać w atmosferze obojętnego gazu/…
Chronić przed wilgocią.

Producent/dostawca określają
odpowiednie środki.

… Jeżeli określenie „obojętny gaz” nie jest właściwe,
producent/dostawca określa odpowiednią ciecz lub gaz.


Zalecany.



Bardzo zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.



Bardzo zalecany, jeżeli wymagane
lub odpowiednie są szczególne
środki gaśnicze.

Magazynowanie

Usuwanie
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P233
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.


Bardzo zalecany.

P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.
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7.3.2.11 Substancje i mieszaniny samonagrzewające się
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H251 Substancja samonagrzewająca się; może się zapalić.

2

Uwaga

H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach;
może się zapalić.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P235

P407

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy
stosami/paletami.

- można pominąć, jeżeli etykieta zawiera
P413.


Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.

P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.


Opcjonalny.



Bardzo zalecany.

P413
Przechowywać luzem masy przekraczające
… kg/… funtów w temperaturze
nieprzekraczającej …ºC/…ºF.
Producent/dostawca określają wagę i temperaturę
według odpowiedniej skali.


Bardzo zalecany, jeżeli producent posiada
szczególne informacje.

P420
Przechowywać z dala od innych materiałów.


Zalecany, jeżeli niezgodne materiały mogą
spowodować szczególne ryzyko. Jeżeli stosuje się
ten zwrot, jako informacje uzupełniające należy
dodać tekst precyzujący niezgodne materiały.

Usuwanie

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.12 Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które
mogą ulegać samozapaleniu.

2

Niebezpieczeństwo

H261 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach;
może się zapalić.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P223

P302 + P335 + P334

P402 + P404

P501

Nie dopuszczać do kontaktu z
wodą.

W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ NA
SKÓRĘ: Nie związaną
pozostałość
strzepnąć ze skóry.
Zanurzyć w zimnej
wodzie.

Przechowywać w
suchym miejscu.
Przechowywać w
zamkniętym
pojemniku.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

- jeżeli uważa się za konieczne
podkreślenie zwrotu wskazującego
rodzaj zagrożenia.


Opcjonalny.

P231 + P232
Używać w atmosferze
obojętnego gazu/… Chronić
przed wilgocią.





Zalecany, o ile nie
przypisano już
zwrotu P231.



Bardzo zalecany do
umieszczenia w
karcie
charakterystyki.

Bardzo zalecany.

P370 + P378
W przypadku pożaru:
Użyć … do gaszenia.

- jeżeli substancja lub mieszanina
łatwo reaguje z wilgocią w
powietrzu.

- jeżeli woda zwiększa
ryzyko

… Jeżeli określenie „obojętny gaz”
nie jest właściwe,

Producent/dostawca
określają odpowiednie
środki.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki,
jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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producent/dostawca określa
odpowiednią ciecz lub gaz.


Bardzo zalecany, jeżeli
wymagane jest dodatkowe
podkreślenie.

P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa
właściwy rodzaj sprzętu.


Zalecany.



Bardzo zalecany,
jeżeli wymagane lub
odpowiednie są
szczególne środki
gaśnicze.
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7.3.2.12 Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne kategorii
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

3

Uwaga

H261 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P231 + P232

P370 + P378

P402 + P404

P501

Używać w atmosferze obojętnego
gazu/…
Chronić przed wilgocią.

W przypadku pożaru:
Użyć … do gaszenia.

Przechowywać w
suchym miejscu.
Przechowywać w
zamkniętym pojemniku.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

- jeżeli substancja lub mieszanina łatwo
reaguje z wilgocią w powietrzu.
… Jeżeli określenie „obojętny gaz” nie
jest właściwe, producent/dostawca
określa odpowiednią ciecz lub gaz.
 Bardzo zalecany, jeżeli wymagane
jest dodatkowe podkreślenie.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.

 Zalecany.

- jeżeli woda zwiększa
ryzyko
Producent/dostawca
określają odpowiednie
środki.


Bardzo zalecany,
jeżeli wymagane lub
odpowiednie są
szczególne środki
gaśnicze.



Zalecany, o ile nie
przypisano już zwrotu
P231.



Bardzo zalecany do
umieszczenia w karcie
charakterystyki.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynaro
dowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub
do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają konkretne
wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane
jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.
Podać odpowiedni akt prawny.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.13 Substancje ciekłe utleniające
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P210

P306 + P360

Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W PRZYPADKU KONTAKTU
Z ODZIEŻĄ: Natychmiast
spłukać zanieczyszczoną
odzież i skórę dużą ilością
wody przed zdjęciem
odzieży.



Bardzo zalecany.



Przechowywać z dala od odzieży i
innych materiałów palnych.

P371 + P380 + P375

P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.


Zalecany.

W przypadku poważnego
pożaru i dużych ilości:
Ewakuować teren. Z
powodu ryzyka wybuchu
gasić pożar z odległości.


P420
Przechowywać z dala od
innych materiałów.


Zalecany.

P220

 Bardzo zalecany.

Magazynowanie

Bardzo zalecany.

P370 + P378
W przypadku pożaru: Użyć
… do gaszenia.



Zalecany, jeżeli
niezgodne materiały
mogą spowodować
szczególne ryzyko.
Jeżeli stosuje się ten
zwrot, jako informacje
uzupełniające należy
dodać tekst precyzujący
niezgodne materiały.

Usuwanie
P501
Zawartość/pojemnik usuwać do …
… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/między
narodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości
lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości,
jak i do pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa,
jeżeli substancja lub mieszanina podlega
przepisom o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca
usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać
odpowiednich przepisów.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające
poza normalnie przewidziane usuwanie
chemikaliów.

Opcjonalny, jeżeli
przypisano już zwrot
P220.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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P283
Nosić odzież
ognioodporną/płomienioodporną/op
óźniającą zapalenie.


Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

135
- jeżeli woda zwiększa ryzyko
Producent/dostawca określają
odpowiednie środki.


Bardzo zalecany, jeżeli
wymagane lub
odpowiednie są
szczególne środki
gaśnicze.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.13 Substancje ciekłe utleniające
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

2

Niebezpieczeństwo

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

3

Uwaga

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P210

P370 + P378

P501

Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru:
Użyć … do gaszenia.

Zawartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany.

P220
Przechowywać z dala od odzieży i
innych materiałów palnych.
 Bardzo zalecany.
P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.


Zalecany.

- jeżeli woda zwiększa
ryzyko
Producent/dostawca
określają odpowiednie
środki.


Bardzo zalecany, jeżeli
wymagane lub
odpowiednie są
szczególne środki
gaśnicze.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodow
ymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki,
jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące
usuwania wykraczające poza normalnie
przewidziane usuwanie chemikaliów. Podać
odpowiedni akt prawny.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.14 Substancje stałe utleniające
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P210

P306 + P360

P501

Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Palenie
wzbronione.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z
ODZIEŻĄ: Natychmiast
spłukać zanieczyszczoną
odzież i skórę dużą ilością
wody przed zdjęciem
odzieży.

Zawartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany.



Zalecany.

P220
Przechowywać z dala od odzieży i
innych materiałów palnych.
 Bardzo zalecany.
P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.


Zalecany.

P371 + P380 + P375
W przypadku poważnego
pożaru i dużych ilości:
Ewakuować teren. Z powodu
ryzyka wybuchu gasić pożar
z odległości.


Bardzo zalecany.

P370 + P378
W przypadku pożaru: Użyć
… do gaszenia.
- jeżeli woda zwiększa ryzyko
Producent/dostawca określają
odpowiednie środki.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki,
jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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P283
Nosić odzież
ognioodporną/płomienioodporną/o
późniającą zapalenie.


Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.



Bardzo zalecany, jeżeli
wymagane lub odpowiednie
są szczególne środki
gaśnicze.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.14 Substancje stałe utleniające
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

2

Niebezpieczeństwo

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

3

Uwaga

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P210

P370 + P378

P501

Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru: Użyć … do
gaszenia.

Zawartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany.

P220
Przechowywać z dala od odzieży i
innych materiałów palnych.
 Bardzo zalecany.

- jeżeli woda zwiększa ryzyko
Producent/dostawca określają
odpowiednie środki.


Bardzo zalecany, jeżeli
wymagane lub odpowiednie są
szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/
międzynarodowymi przepisami (do
określenia).
Producent/dostawca określa, czy do
zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do
zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie
mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.


Zalecany.

Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa,
jeżeli substancja lub mieszanina podlega
przepisom o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany do umieszczenia w karcie

charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie
przewidziane usuwanie chemikaliów.
Podać odpowiedni akt prawny.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.15 Nadtlenki organiczne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Typ A

Niebezpieczeństwo

H240 Ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P210

P370 + P372 + P380 +
P373

P403

Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.


Bardzo zalecany.

P234
Przechowywać wyłącznie
w oryginalnym
opakowaniu.


Bardzo zalecany, jeżeli
pojemnik spełnia ważną
rolę pod względem
zapobiegania skutkom
niebezpiecznych reakcji
lub wybuchu bądź
tłumienia takich skutków.

P235

W przypadku pożaru:
Ryzyko wybuchu.
Ewakuować teren.
NIE gasić pożaru,
jeżeli ogień dosięgnie
materiałów
wybuchowych.


Bardzo zalecany.

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.
- z wyjątkiem poddawanych
kontroli temperatury
substancji lub mieszanin
samoreaktywnych lub
nadtlenków organicznych,
które mogą ulegać skraplaniu,
a następnie krzepnięciu.


Bardzo zalecany, w
połączeniu z P411 lub
P235.

P410
Chronić przed światłem
słonecznym.


Opcjonalny, jeżeli
przypisano już zwroty
P411 lub P235.

P411

Usuwanie
P501
Zawartość/pojemnik usuwać do …
… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki,
jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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Przechowywać w
chłodnym miejscu.
- można pominąć, jeżeli
etykieta zawiera P411.


Opcjonalny.

P240
Uziemić/połączyć
pojemnik i sprzęt
odbiorczy.
- jeżeli jest czułe
elektrostatycznie i może
tworzyć wybuchową
atmosferę
 Opcjonalny, o ile nie jest
konieczny z innych
względów.
 Zalecany do umieszczenia
w karcie charakterystyki.
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Przechowywać w
temperaturze
nieprzekraczającej …º C /
…º F.
- jeżeli konieczna jest kontrola
temperatury (zgodnie z pkt
2.15.2.3 załącznika I do
rozporządzenia CLP) lub jeżeli
jest to uznane za konieczne z
innych względów.
Producent/dostawca określa
odpowiednią temperaturę
korzystając ze stosownej skali
temperatur.


P420
Przechowywać z dala od
innych materiałów.


P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa
właściwy rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.

Bardzo zalecany.

Zalecany, jeżeli niezgodne
materiały mogą
spowodować szczególne
ryzyko. Jeżeli stosuje się
ten zwrot, jako informacje
uzupełniające należy
dodać tekst precyzujący
niezgodne materiały.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.15 Nadtlenki organiczne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Typ B

Niebezpieczeństwo

H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub
wybuch

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]

P403

P501

Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru: Ewakuować
teren. Z powodu ryzyka wybuchu
gasić pożar z odległości. [Użyć …
do gaszenia].

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.

Zawartość/pojemnik
usuwać do …

- z wyjątkiem poddawanych kontroli
temperatury substancji lub
mieszanin samoreaktywnych lub
nadtlenków organicznych, które
mogą ulegać skraplaniu, a
następnie krzepnięciu.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/k
rajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).



Bardzo zalecany.

P234

Producent/dostawca określają
odpowiednie środki.

Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.

- tekst w nawiasach kwadratowych
należy zamieścić, jeżeli użycie wody
zwiększa ryzyko.

 Bardzo zalecany.



P235



Bardzo zalecany.

Bardzo zalecany, w połączeniu z
P411 lub P235.

P410

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Chronić przed światłem
słonecznym.

- można pominąć, jeżeli etykieta zawiera
P411.





Opcjonalny.

Opcjonalny, jeżeli przypisano
już zwroty P411 lub P235.

P411

Usuwanie

Producent/dostawca określa,
czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do
zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu
społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina
podlega przepisom o
odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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P240
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt
odbiorczy.
- jeżeli jest czułe elektrostatycznie i
może tworzyć atmosferę wybuchową
 Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z
innych względów.
 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
Producent/dostawca określa właściwy
rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.

143
Przechowywać w temperaturze
nieprzekraczającej …º C / …º F.
- jeżeli konieczna jest kontrola
temperatury (zgodnie z pkt 2.15.2.3
załącznika I do rozporządzenia CLP)
lub jeżeli jest to uznane za
konieczne z innych względów.
Producent/dostawca określa
odpowiednią temperaturę
korzystając ze stosownej skali
temperatur.


Bardzo zalecany.

P420
Przechowywać z dala od innych
materiałów.


Zalecany, jeżeli niezgodne
materiały mogą spowodować
szczególne ryzyko. Jeżeli
stosuje się ten zwrot, jako
informacje uzupełniające należy
dodać tekst precyzujący
niezgodne materiały.

określenie miejsca
usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać
odpowiednich przepisów.


Zalecany do umieszczenia
w karcie charakterystyki,
jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące
usuwania wykraczające
poza normalnie
przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać
odpowiedni akt prawny.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.2.15 Nadtlenki organiczne
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Typ C

Niebezpieczeństwo

H242 Ogrzanie może spowodować pożar

Typ D

Niebezpieczeństwo

H242 Ogrzanie może spowodować pożar

Typ E

Uwaga

H242 Ogrzanie może spowodować pożar

Typ F

Uwaga

H242 Ogrzanie może spowodować pożar

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P210

P370 + P378

Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.

W przypadku pożaru:
Użyć … do gaszenia.



Bardzo zalecany.

P234
Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.
 Bardzo zalecany.
P235
Przechowywać w chłodnym
miejscu.
- można pominąć, jeżeli etykieta
zawiera P411.

- jeżeli woda zwiększa
ryzyko
Producent/dostawca
określają odpowiednie
środki.


Bardzo zalecany, jeżeli
wymagane lub
odpowiednie są
szczególne środki
gaśnicze.

Magazynowanie
P403
Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.
- z wyjątkiem poddawanych kontroli
temperatury substancji lub mieszanin
samoreaktywnych lub nadtlenków
organicznych, które mogą ulegać
skraplaniu, a następnie krzepnięciu.

Usuwanie
P501
Zawartość/pojemnik usuwać do …
… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi
/międzynarodowymi przepisami (do
określenia).

P410

Producent/dostawca określa, czy do
zawartości lub do pojemnika (lub
zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.

Chronić przed światłem słonecznym.







Bardzo zalecany, w połączeniu z P411
lub P235.

Opcjonalny, jeżeli przypisano już
zwroty P411 lub P235.

P411

Obowiązkowy dla ogółu
społeczeństwa, jeżeli substancja
lub mieszanina podlega przepisom
o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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Opcjonalny.

P240
Uziemić/połączyć pojemnik i
sprzęt odbiorczy.
- jeżeli jest czułe elektrostatycznie i
może tworzyć atmosferę
wybuchową
 Opcjonalny, o ile nie jest
konieczny z innych względów.
 Zalecany do umieszczenia w
karcie charakterystyki.
P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa
właściwy rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.

145
Przechowywać w temperaturze
nieprzekraczającej …º C / …º F.
- jeżeli konieczna jest kontrola
temperatury (zgodnie z pkt 2.15.2.3
załącznika I do rozporządzenia CLP) lub
jeżeli jest to uznane za konieczne z innych
względów.
Producent/dostawca określa odpowiednią
temperaturę korzystając ze stosownej
skali temperatur.


Bardzo zalecany.

P420
Przechowywać z dala od innych
materiałów.


Zalecany, jeżeli niezgodne materiały
mogą spowodować szczególne ryzyko.
Jeżeli stosuje się ten zwrot, jako
informacje uzupełniające należy dodać
tekst precyzujący niezgodne materiały.

czym nie trzeba przytaczać
odpowiednich przepisów.


Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące
usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać odpowiedni akt
prawny.
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7.3.2.16 Substancje powodujące korozję metali
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Uwaga

H290 Może powodować korozję metali

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

P234

P390

P406

Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym opakowaniu.

Usunąć wyciek, aby
zapobiec szkodom
materialnym.

Przechowywać w pojemniku
odpornym na korozję/… o odpornej
powłoce wewnętrznej.

 Zalecany dla ogółu społeczeństwa.


Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.



Zalecany.

- można pominąć, jeżeli etykieta

zawiera P234.
Producent/dostawca określają inne
materiały kompatybilne.


Opcjonalny.



Nie należy stosować, jeżeli
przypisano już zwrot P234.

Usuwanie
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7.3.3 Szczególne zwroty określające środki ostrożności dotyczące zagrożeń dla zdrowia
7.3.3.1 Toksyczność ostra – droga pokarmowa
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H300 Połknięcie grozi śmiercią

2

Niebezpieczeństwo

H300 Połknięcie grozi śmiercią

3

Niebezpieczeństwo

H301 Działa toksycznie po połknięciu

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P264

P301 + P310

P405

P501

Dokładnie umyć … po użyciu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
Natychmiast skontaktować
się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/…

Przechowywać pod
zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

Producent/dostawca określają
części ciała, które należy umyć
po użyciu substancji.


Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

Producent/dostawca określa
właściwe źródło pomocy
medycznej w nagłych
przypadkach.


Bardzo zalecany.

P270

P321

Nie jeść, nie pić ani nie palić
podczas używania produktu.

Zastosować określone
leczenie (patrz … na
etykiecie).



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa dla kategorii 1
i 2.



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawodowych,
o ile nie jest konieczny z
innych względów (przepisy
państw członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międz
ynarodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do
zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do
zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie
mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa,
jeżeli substancja lub mieszanina podlega
przepisom o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany dla użytkowników

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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Zalecany dla ogółu
społeczeństwa dla kategorii
3.

- jeżeli wymagane jest
natychmiastowe podanie
odtrutki.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

Odesłanie do dodatkowej
instrukcji w zakresie pierwszej
pomocy.

 Zalecany do umieszczenia w
karcie charakterystyki.



Bardzo zalecany tylko w
wyjątkowych przypadkach,
w których znane i konieczne
jest określone leczenie.

P330 w połączeniu z P301.
Wypłukać usta.


Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa dla kategorii
1 i 2, o ile nie przypisano
już zwrotów
P301+P330+P331.



Zalecany dla ogółu
społeczeństwa dla kategorii
3, o ile nie przypisano już
zwrotów P301+P330+P331.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych
dla kategorii 1 i 2, o ile nie
przypisano już zwrotów
P301+P330+P331.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawodowych
dla kategorii 3.

przemysłowych/zawodowych, jeżeli
istnieją szczególne wymogi dotyczące
usuwania wykraczające poza normalnie
przewidziane usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie miejsca
usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać
odpowiednich przepisów.
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7.3.3.1 Toksyczność ostra – droga pokarmowa
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

4

Uwaga

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P264

P301 + P312

P501

Dokładnie umyć … po użyciu.

W PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA: W
przypadku złego
samopoczucia
skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem/…

Zawartość/pojemnik usuwać do …

Producent/dostawca określają części
ciała, które należy umyć po użyciu
substancji.


Zalecany.

P270
Nie jeść, nie pić ani nie palić
podczas używania produktu.


Zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.



Zalecany do umieszczenia w
karcie charakterystyki.

Producent/dostawca
określa właściwe źródło
pomocy medycznej w
nagłych przypadkach.


Opcjonalny.

P330

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

Wypłukać usta.


Opcjonalny.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym
nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.
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7.3.3.1 Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

2

Niebezpieczeństwo

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P262

P302 + P352

P405

P501

Nie wprowadzać do oczu, na
skórę lub na odzież.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością
wody lub…

Przechowywać pod
zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany.

P264
Dokładnie umyć … po użyciu.
Producent/dostawca określają
części ciała, które należy umyć
po użyciu substancji.


Bardzo zalecany.

P270
Nie jeść, nie pić ani nie palić
podczas używania produktu.


Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

…Producent/dostawca może w
stosownych przypadkach określić
środek czyszczący lub w
wyjątkowych przypadkach może
zalecić środek alternatywny, jeżeli
woda jest zdecydowanie
niewłaściwa.


Zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Zalecany do umieszczenia w
karcie charakterystyki.

P310
Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/…



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych,
o ile nie jest konieczny z
innych względów (przepisy
państw członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międz
ynarodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości
lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości,
jak i do pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa,
jeżeli substancja lub mieszanina podlega
przepisom o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające
poza normalnie przewidziane usuwanie
chemikaliów. Podać odpowiedni akt
prawny.
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Zalecany do umieszczenia w
karcie charakterystyki.

P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
- Określić rękawice
ochronne/odzież ochronną.
W odpowiednich przypadkach
producent/dostawca może
doprecyzować rodzaj sprzętu.
 Bardzo zalecany.

151
Producent/dostawca określa
właściwe źródło pomocy medycznej
w nagłych przypadkach.


Bardzo zalecany, w połączeniu z
P302+P352.

P321
Zastosować określone leczenie
(patrz … na etykiecie).
- jeżeli zalecane są natychmiastowe
środki, takie jak specjalny środek
czyszczący.
Odesłanie do dodatkowej instrukcji
w zakresie pierwszej pomocy.


Bardzo zalecany tylko w
wyjątkowych przypadkach, w
których znane i konieczne jest
określone leczenie.

P361 + P364
Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież i uprać
ją przed ponownym użyciem.


Zalecany.
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7.3.3.1 Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

3

Niebezpieczeństwo

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P280

P302 + P352

P405

P501

Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA
SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody lub…

Przechowywać pod
zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

…Producent/dostawca może w
stosownych przypadkach określić środek
czyszczący lub w wyjątkowych
przypadkach może zalecić środek
alternatywny, jeżeli woda jest
zdecydowanie niewłaściwa.



Bardzo zalecany dla
ogółu społeczeństwa.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawo
dowych, o ile nie jest
konieczny z innych
względów (przepisy
państw
członkowskich).

- Określić rękawice
ochronne/odzież
ochronną.
W odpowiednich
przypadkach
producent/dostawca może
doprecyzować rodzaj
sprzętu.
 Bardzo zalecany.



Zalecany dla ogółu społeczeństwa.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

P312
W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem/…
Producent/dostawca określa właściwe
źródło pomocy medycznej w nagłych
przypadkach.


Zalecany.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarod
owymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub
do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane
jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.
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P321
Zastosować określone leczenie (patrz
… na etykiecie).
- jeżeli zalecane są natychmiastowe
środki, takie jak specjalny środek
czyszczący.
Odesłanie do dodatkowej instrukcji
w zakresie pierwszej pomocy.


Bardzo zalecany tylko w wyjątkowych
przypadkach, w których znane i
konieczne jest określone leczenie.

P361+P364
Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież i uprać ją
przed ponownym użyciem.


Zalecany.
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7.3.3.1 Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

4

Uwaga

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P280

P302 + P352

P501

Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:
Umyć dużą ilością wody lub…

Zawartość/pojemnik usuwać do …

- Określić rękawice
ochronne/odzież ochronną.
W odpowiednich przypadkach
producent/dostawca może
doprecyzować rodzaj sprzętu.


Zalecany.

…Producent/dostawca może w stosownych
przypadkach określić środek czyszczący lub w
wyjątkowych przypadkach może zalecić środek
alternatywny, jeżeli woda jest zdecydowanie
niewłaściwa.


Opcjonalny.

P312
W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem/…
Producent/dostawca określa właściwe źródło
pomocy medycznej w nagłych przypadkach.


Zalecany.

P321
Zastosować określone leczenie (patrz … na
etykiecie).

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/m
iędzynarodowymi przepisami (do
określenia).
Producent/dostawca określa, czy do
zawartości lub do pojemnika (lub zarówno
do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu
społeczeństwa, jeżeli substancja lub
mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie.
Zalecane jest określenie miejsca
usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli
istnieją szczególne wymogi dotyczące
usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
Wersja 4.0 – marzec 2019 r.

155
- jeżeli doradza się podjęcie natychmiastowych
działań, np. zastosowanie specjalnego środka
czyszczącego.
Odesłanie do dodatkowej instrukcji w zakresie
pierwszej pomocy.


Bardzo zalecany tylko w wyjątkowych
przypadkach, w których znane i konieczne
jest określone leczenie.

P362 + P364
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i uprać ją
przed ponownym użyciem.


Opcjonalny.

chemikaliów. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich
przepisów.
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7.3.3.1 Toksyczność ostra – po narażeniu inhalacyjnym
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H330 Wdychanie grozi śmiercią

2

Niebezpieczeństwo

H330 Wdychanie grozi śmiercią

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P260

P304 + P340

P403 + P233

P501

Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozp
ylonej cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki
do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne
oddychanie.

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

Producent/dostawca określają
właściwe warunki.


Bardzo zalecany.

P271

Bardzo zalecany.

Stosować wyłącznie na zewnątrz
lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.



 Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.

Natychmiast skontaktować
się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/…



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

P310

Producent/dostawca określa
właściwe źródło pomocy
medycznej w nagłych
przypadkach.


Bardzo zalecany, w
połączeniu z P304+P340.

- jeżeli substancja lub
mieszanina jest lotna i może
tworzyć niebezpieczną
atmosferę.


Bardzo zalecany, o ile nie
przypisano już zwrotu P404.

P405
Przechowywać pod
zamknięciem.


Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych,
o ile nie jest konieczny z
innych względów (przepisy
państw członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/m
iędzynarodowymi przepisami (do
określenia).
Producent/dostawca określa, czy do
zawartości lub do pojemnika (lub zarówno
do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu
społeczeństwa, jeżeli substancja lub
mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie.
Zalecane jest określenie miejsca
usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli
istnieją szczególne wymogi dotyczące
usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie
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P284

P320

[W przypadku nieodpowiedniej
wentylacji] stosować
indywidualne środki ochrony dróg
oddechowych.

Pilnie zastosować określone
leczenie (patrz … na
etykiecie).

- tekst w nawiasach kwadratowych
można stosować, jeżeli w punkcie
użycia do substancji chemicznej
dołączone są dodatkowe informacje
zawierające wyjaśnienie na temat
rodzaju wentylacji, który jest
właściwy dla bezpiecznego
stosowania.
Producent/dostawca określają sprzęt.


Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych w
wyjątkowych przypadkach, gdy
niedostateczna wentylacja/środki
organizacyjne nie są w stanie w
wystarczającym stopniu zapobiec
inhalacji.



Zalecany do umieszczenia w
karcie charakterystyki.

- jeżeli wymagane jest
natychmiastowe podanie
odtrutki.
Odesłanie do dodatkowej
instrukcji w zakresie pierwszej
pomocy.


Bardzo zalecany tylko w
wyjątkowych przypadkach, w
których znane i konieczne
jest określone leczenie.

chemikaliów. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich
przepisów.
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7.3.3.1 Toksyczność ostra – po narażeniu inhalacyjnym
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

3

Niebezpieczeństwo

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Unikać wdychania
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/
rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić warunki
do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

-

można pominąć, jeżeli
etykieta zawiera P260.

Producent/dostawca określają
właściwe warunki.


Zalecany.

P271
Stosować wyłącznie na
zewnątrz lub w dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu.


Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.

 Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych
.



Zalecany.

P311

- jeżeli substancja lub
mieszanina jest lotna i może
tworzyć niebezpieczną
atmosferę.


Bardzo zalecany.

Skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem/…

P405

Producent/dostawca określa właściwe źródło
pomocy medycznej w nagłych przypadkach.

Przechowywać pod
zamknięciem.



Zalecany, w połączeniu z P304+P340.

P321
Zastosować określone leczenie (patrz
… na etykiecie).
-

jeżeli wymagane jest natychmiastowe
podjęcie specjalnych działań.

Odesłanie do dodatkowej instrukcji
w zakresie pierwszej pomocy.



Bardzo zalecany dla
ogółu społeczeństwa.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawodo
wych, o ile nie jest
konieczny z innych
względów (przepisy
państw członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/
międzynarodowymi przepisami (do
określenia).
Producent/dostawca określa, czy do
zawartości lub do pojemnika (lub
zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu
społeczeństwa, jeżeli substancja lub
mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie.
Zalecane jest określenie miejsca
usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli
istnieją szczególne wymogi
dotyczące usuwania wykraczające
poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest
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Bardzo zalecany tylko w wyjątkowych
przypadkach, w których znane i
konieczne jest określone leczenie.

określenie miejsca usuwania, przy
czym nie trzeba przytaczać
odpowiednich przepisów.
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7.3.3.1 Toksyczność ostra – po narażeniu inhalacyjnym
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

4

Uwaga

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P261

P304 + P340

Unikać wdychania
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylon
ej cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne
oddychanie.

-

można pominąć, jeżeli etykieta
zawiera P260.

Producent/dostawca określają właściwe
warunki.


Zalecany.



Opcjonalny.

P271

P312

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub
w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem/…

 Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.

Producent/dostawca określa właściwe
źródło pomocy medycznej w nagłych
przypadkach.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.



Zalecany.

Magazynowanie

Usuwanie
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7.3.3.2 Działanie żrące / drażniące na skórę
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

Podkategorie 1A, 1B, 1C i
kategoria 1

Niebezpieczeństwo

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry
i uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P260

P301 + P330 + P331

P405

P501

Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylon
ej cieczy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
Wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów.

Przechowywać
zamknięciem.

Producent/dostawca określają właściwe
warunki.



- nie wdychać pyłów lub mgieł.
- Jeżeli w czasie użytkowania mogą
pojawić się cząsteczki pyłów lub mgieł,
które mogą się przedostać do dróg
oddechowych.


Bardzo zalecany.

P264
Dokładnie umyć … po użyciu.
Producent/dostawca określają części ciała,
które należy umyć po użyciu substancji.
 Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa, o ile nie przypisano już
zwrotu P280.



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa, jeżeli zwrot jest
odpowiedni według wskazań
medycznych.
Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli
zwrot jest odpowiedni według
wskazań medycznych.

P303 + P361 + P353
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA
SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody [lub
prysznicem].
- tekst ujęty w nawiasy kwadratowe
należy zamieścić, jeżeli

pod

Zawartość/pojemnik usuwać
do …



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawodow
ych, o ile nie jest
konieczny z innych
względów (przepisy
państw członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/kra
jowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa,
czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do
zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne
wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu
społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina
podlega przepisom o
odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca
usuwania, przy czym nie
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Bardzo zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, o ile nie
przypisano już zwrotu P280.

producent/dostawca uważa to za
konieczne w przypadku konkretnej
substancji chemicznej.

P280



Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.

P363

- Określić rękawice ochronne/odzież
ochronną i ochronę oczu/twarzy
W odpowiednich przypadkach
producent/dostawca może doprecyzować
rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.

Bardzo zalecany.

Wyprać zanieczyszczoną odzież
przed ponownym użyciem.


Zalecany dla ogółu społeczeństwa.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

P304 + P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne
oddychanie.


Opcjonalny.

P310
Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
Producent/dostawca określa właściwe
źródło pomocy medycznej w nagłych
przypadkach.


Bardzo zalecany, w połączeniu z
P303+P361+P353,
P305+P351+P338 lub
P301+P330+P331.

trzeba przytaczać
odpowiednich przepisów.
 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowyc
h, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza
normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy
czym nie trzeba przytaczać
odpowiednich przepisów.
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P321
Zastosować określone leczenie
(patrz … na etykiecie).
Odesłanie do dodatkowej instrukcji
w zakresie pierwszej pomocy.
Producent/dostawca mogą w stosownych
przypadkach określić środek czyszczący.


Bardzo zalecany tylko w
wyjątkowych przypadkach, w
których znane i konieczne jest
określone leczenie.

P305 + P351 + P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.


Bardzo zalecany.
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7.3.3.2 Działanie żrące/drażniące na skórę
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

2

Uwaga

H315 Działa drażniąco na skórę

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P264

P302 + P352

Dokładnie umyć … po użyciu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ:
Umyć dużą ilością wody lub…

Producent/dostawca określają części
ciała, które należy umyć po użyciu
substancji.


Zalecany.

P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.

…Producent/dostawca może w stosownych
przypadkach określić środek czyszczący lub w
wyjątkowych przypadkach może zalecić środek
alternatywny, jeżeli woda jest zdecydowanie
niewłaściwa.


Opcjonalny dla ogółu społeczeństwa.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

- Określić rękawice ochronne.

P321

W odpowiednich przypadkach
producent/dostawca może
doprecyzować rodzaj sprzętu.

Zastosować określone leczenie (patrz … na
etykiecie).



Zalecany.

Odesłanie do dodatkowej instrukcji w zakresie
pierwszej pomocy.
Producent/dostawca mogą w stosownych
przypadkach określić środek czyszczący.

Magazynowanie

Usuwanie
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Zalecany tylko w wyjątkowych przypadkach, w
których znane i konieczne jest określone
leczenie.

P332 + P313
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
- można pominąć, jeżeli etykieta zawiera P333 +
P313.


Opcjonalny.

P362 + P364
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i uprać ją przed
ponownym użyciem.


Opcjonalny.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
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7.3.3.3 Tylko poważne uszkodzenie oczu53
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P280

P305 + P351 + P338

Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

- Określić ochronę oczu/twarzy.
W odpowiednich przypadkach
producent/dostawca może doprecyzować
rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.



Magazynowanie

Usuwanie

Bardzo zalecany.

P310
Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
Producent/dostawca określa właściwe
źródło pomocy medycznej w nagłych
przypadkach.


Bardzo zalecany, w połączeniu z
P305+P351+P338.

W przypadku chemikaliów sklasyfikowanych jako mające działanie żrące na skórę, należących do podkategorii 1A, 1B, 1C lub do kategorii 1, można
pominąć na etykiecie informacje dotyczące poważnych uszkodzeń/podrażnienia oczu, jako że zostały one już zawarte w zwrocie wskazującym rodzaj
zagrożenia, dotyczącym działania żrącego na skórę, kat. 1 (H314).
53

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
Wersja 4.0 – marzec 2019 r.

167

7.3.3.3 Tylko działanie drażniące na oczy54
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

2

Uwaga

H319 Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie
P264
Dokładnie umyć … po użyciu.
Producent/dostawca określają części ciała, które należy
umyć po użyciu substancji.


Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.



Zalecany dla ogółu społeczeństwa.

P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- Określić ochronę oczu/twarzy.
W odpowiednich przypadkach producent/dostawca może
doprecyzować rodzaj sprzętu.


Zalecany.

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P305 + P351 + P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.


Zalecany dla ogółu społeczeństwa.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

P337 + P313
W przypadku utrzymywania się
działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.


Zalecany.

W przypadku chemikaliów sklasyfikowanych jako mające działanie żrące na skórę, należących do podkategorii 1A, 1B, 1C lub do kategorii 1, można
pominąć na etykiecie informacje dotyczące poważnych uszkodzeń/podrażnienia oczu, jako że zostały one już zawarte w zwrocie wskazującym rodzaj
zagrożenia, dotyczącym działania żrącego na skórę, kat. 1 (H314).
54

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
168

Wersja 4.0 – marzec 2019 r.

7.3.3.4 Działanie uczulające na drogi oddechowe
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1, 1A, 1B

Niebezpieczeństwo

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub
trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P261

P304 + P340

P501

Unikać wdychania
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej
cieczy.

W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na
świeże powietrze i
zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne
oddychanie.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

-

można pominąć, jeżeli etykieta zawiera
P260.

Producent/dostawca określają właściwe
warunki.


Bardzo zalecany.

Bardzo zalecany.

P284



[W przypadku nieodpowiedniej
wentylacji] stosować indywidualne środki
ochrony dróg oddechowych.

P342 + P311

-

tekst w nawiasach kwadratowych można
stosować, jeżeli w punkcie użycia do
substancji chemicznej dołączone są
dodatkowe informacje zawierające
wyjaśnienie na temat rodzaju wentylacji,
który jest właściwy dla bezpiecznego
stosowania.

Producent/dostawca określają sprzęt.

W przypadku wystąpienia
objawów ze strony
układu oddechowego:
Skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.


Bardzo zalecany.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzyn
arodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości
lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości,
jak i do pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega
przepisom o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca
usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać
odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych w
wyjątkowych przypadkach, gdy
niedostateczna wentylacja/środki
organizacyjne nie są w stanie w
wystarczającym stopniu zapobiec inhalacji.



Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
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7.3.3.4 Działanie uczulające na skórę
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1, 1A, 1B

Uwaga

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P261

P302 + P352

P501

Unikać wdychania
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej
cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą
ilością wody lub…

Zawartość/pojemnik usuwać do …

-

można pominąć, jeżeli etykieta zawiera
P260.

Producent/dostawca określają właściwe
warunki.


Zalecany.

…Producent/dostawca może w
stosownych przypadkach
określić środek czyszczący lub
w wyjątkowych przypadkach
może zalecić środek
alternatywny, jeżeli woda jest
zdecydowanie niewłaściwa.

P272



Zanieczyszczonej odzieży ochronnej
nie wynosić poza miejsce pracy.

Zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



 Nieprzeznaczony do stosowania przez
ogół społeczeństwa.

Zalecany do umieszczenia
w karcie charakterystyki.

P333 + P313

 Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub
wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzyna
rodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości
lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak
i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne
wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom
o odpadach stwarzających zagrożenie.
Zalecane jest określenie miejsca usuwania,
przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich
przepisów.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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P280
Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
-

Określić rękawice ochronne.

W odpowiednich przypadkach
producent/dostawca może doprecyzować
rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.
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Zalecany.

P321
Zastosować określone
leczenie (patrz … na
etykiecie).
Odesłanie do dodatkowej
instrukcji w zakresie pierwszej
pomocy.
Producent/dostawca mogą
w stosownych przypadkach
określić środek czyszczący.


Bardzo zalecany tylko w
wyjątkowych przypadkach,
w których znane i konieczne
jest określone leczenie.

P362+P364
Zdjąć zanieczyszczoną
odzież i uprać ją przed
ponownym użyciem.


Zalecany.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.3.5 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1, 1A, 1B

Niebezpieczeństwo

H340 Może powodować wady genetyczne (podać drogę
narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna
droga narażenia nie powoduje zagrożenia)

2

Uwaga

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje
zagrożenia)

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P201

P308 + P313

P405

P501

Przed użyciem zapoznać
się ze specjalnymi
środkami ostrożności.

W przypadku narażenia
lub styczności:
Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Przechowywać pod zamknięciem.

Z...awartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany dla
kategorii 1A i 1B.



Zalecany dla kategorii 2.

P202
Nie używać przed
zapoznaniem się i
zrozumieniem wszystkich
środków bezpieczeństwa.



Bardzo zalecany dla
kategorii 1A i 1B.



Zalecany dla kategorii
2.



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa55.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, o
ile nie jest konieczny z innych
względów (przepisy państw
członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzyna
rodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości
lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak
i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne
wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom
o odpadach stwarzających zagrożenie.
Zalecane jest określenie miejsca usuwania,

Stosowanie substancji i mieszanin wymienionych w pkt 1-6 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), którym przypisano zwroty
H340, H350 lub H360, jest ograniczone do użytkowników przemysłowych/zawodowych; w normalnych warunkach nie są one dostarczane ogółowi
społeczeństwa (zob. pkt 28, 29 i 30 w załączniku XVII do REACH, ze zmianami). Wykaz kolejnych zmian w załączniku XVII jest dostępny na stronie
internetowej http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
55
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Opcjonalny, jeżeli
przypisano zwrot P201.

P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa
właściwy rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.
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przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich
przepisów.
 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.3.6 Rakotwórczość
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1A i 1B

Niebezpieczeństwo

H350 Może powodować raka (podać drogę narażenia, jeżeli
definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie
powoduje zagrożenia)

2

Uwaga

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka (podać drogę narażenia,
jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia
nie powoduje zagrożenia)

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P201

P308 + P313

P405

P501

Przed użyciem zapoznać się
ze specjalnymi środkami
ostrożności.

W przypadku narażenia
lub styczności:
Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Przechowywać pod
zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany dla
kategorii 1A i 1B.



Zalecany dla kategorii 2.

P202
Nie używać przed
zapoznaniem się i
zrozumieniem wszystkich
środków bezpieczeństwa.



Bardzo zalecany dla
kategorii 1A i 1B.



Zalecany dla kategorii
2.



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa56.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, o
ile nie jest konieczny z innych
względów (przepisy państw
członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynaro
dowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub
do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają konkretne
wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane
jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Stosowanie substancji i mieszanin wymienionych w pkt 1-6 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), którym przypisano zwroty
H340, H350 lub H360, jest ograniczone do użytkowników przemysłowych/zawodowych; w normalnych warunkach nie są one dostarczane ogółowi
społeczeństwa (zob. pkt 28, 29 i 30 w załączniku XVII do REACH, ze zmianami). Wykaz kolejnych zmian w załączniku XVII jest dostępny na stronie
internetowej: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
56
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Opcjonalny, jeżeli
przypisano zwrot P201.


P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa
właściwy rodzaj sprzętu.


Bardzo zalecany.

Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.3.7 Działanie szkodliwe na rozrodczość
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1A i 1B

Niebezpieczeństwo

H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko
w łonie matki (podać konkretny skutek, jeżeli jest
znany)
(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje
zagrożenia)

2

Uwaga

H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub
na dziecko w łonie matki (podać konkretny skutek,
jeżeli jest znany)
(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje
zagrożenia)

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P201

P308 + P313

P405

P501

Przed użyciem zapoznać
się ze specjalnymi
środkami ostrożności.

W przypadku narażenia
lub styczności: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do …




Bardzo zalecany dla
kategorii 1A i 1B.



Bardzo zalecany dla
kategorii 1A i 1B.



Zalecany dla kategorii 2.

Zalecany dla kategorii 2.



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa57.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, o ile
nie jest konieczny z innych względów
(przepisy państw członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/między
narodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości
lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości,

Stosowanie substancji i mieszanin wymienionych w pkt 1-6 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), którym przypisano zwroty
H340, H350 lub H360, jest ograniczone do użytkowników przemysłowych/zawodowych; w normalnych warunkach nie są one dostarczane ogółowi
społeczeństwa (zob. pkt 28, 29 i 30 w załączniku XVII do REACH, ze zmianami). Wykaz kolejnych zmian w załączniku XVII jest dostępny na stronie
internetowej ECHA: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation).
57
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P202
Nie używać przed
zapoznaniem się i
zrozumieniem wszystkich
środków bezpieczeństwa.


jak i do pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa,
jeżeli substancja lub mieszanina podlega
przepisom o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Opcjonalny, jeżeli
przypisano zwrot P201.

P280
Stosować rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Producent/dostawca określa
właściwy rodzaj sprzętu.


177

Bardzo zalecany.
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7.3.3.7 Działanie szkodliwe na rozrodczość
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Dodatkowa kategoria dla wpływu na Brak hasła ostrzegawczego
laktację lub oddziaływania
szkodliwego na dzieci karmione
piersią

Zwrot określający zagrożenie
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione
piersią.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P201

P308 + P313

Przed użyciem zapoznać się ze
specjalnymi środkami ostrożności.

W przypadku narażenia lub
styczności: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.



Bardzo zalecany.

P260
Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej
cieczy.
Producent/dostawca określają właściwe
warunki.
-

nie wdychać pyłów lub mgieł.

-

jeżeli w czasie użytkowania mogą pojawić
się cząsteczki pyłów lub mgieł, które mogą
się przedostać do dróg oddechowych.



Bardzo zalecany.



Zalecany.

Magazynowanie

Usuwanie

Brak
piktogramu
określające
go rodzaj
zagrożenia

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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P263
Unikać kontaktu w czasie
ciąży/karmienia piersią.


Bardzo zalecany.

P264
Dokładnie umyć … po użyciu.
Producent/dostawca określają części ciała,
które należy umyć po użyciu substancji.


Opcjonalny.

P270
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas
używania produktu.
 Zalecany dla ogółu społeczeństwa.


Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
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7.3.3.8 Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia.
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H370 Powoduje uszkodzenie narządów (lub wymienić
wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)
(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje
zagrożenia)

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P260

P308 + P311

P405

P501

Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpyl
onej cieczy.

W przypadku
narażenia lub
styczności:
Skontaktować się z
OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem…

Przechowywać pod
zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany dla
ogółu
społeczeństwa.

Producent/dostawca
określa właściwe źródło
pomocy medycznej w
nagłych przypadkach.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zaw
odowych, o ile nie
jest konieczny z
innych względów
(przepisy państw
członkowskich).

Producent/dostawca określają właściwe
warunki.


Bardzo zalecany, jeżeli
substancja/mieszanina jest lotna,
jest gazem lub jeżeli możliwe jest
narażenie przez wdychanie, np.
poprzez rozpyloną ciecz lub
możliwy do wdychania pył, lub w
przypadku gdy H370 wskazuje
wdychanie jako drogę narażenia.

P264
Dokładnie umyć … po użyciu.
Producent/dostawca określają części
ciała, które należy umyć po użyciu
substancji.


Opcjonalny.



Bardzo zalecany.

P321
Zastosować określone
leczenie (patrz … na
etykiecie).
- jeżeli wymagane jest
natychmiastowe
podjęcie specjalnych
działań.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarod
owymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane
jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
Wersja 4.0 – marzec 2019 r.
P270
Nie jeść, nie pić ani nie palić
podczas używania produktu.
 Zalecany dla ogółu społeczeństwa.


Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

181
Odesłanie do dodatkowej
instrukcji w zakresie
pierwszej pomocy.


Bardzo zalecany tylko
w wyjątkowych
przypadkach, w
których znane i
konieczne jest
określone leczenie.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.3.8 Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia.
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

2

Uwaga

H371 Może powodować uszkodzenie narządów (lub
wymienić wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)
(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje
zagrożenia)

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P260

P308 + P311

P405

P501

Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpyl
onej cieczy.

W przypadku
narażenia lub
styczności:
Skontaktować się z
OŚRODKIEM
ZATRUĆ/
lekarzem/…

Przechowywać pod
zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

Producent/dostawca określają właściwe
warunki.


Bardzo zalecany, jeżeli
substancja/mieszanina jest lotna,
jest gazem lub jeżeli możliwe jest
narażenie przez wdychanie, np.
poprzez rozpyloną ciecz lub możliwy
do wdychania pył, lub w przypadku
gdy H371 wskazuje wdychanie jako
drogę narażenia.

P264
Dokładnie umyć … po użyciu.
Producent/dostawca określają części
ciała, które należy umyć po użyciu
substancji.


Opcjonalny.

Producent/dostawca
określa właściwe
źródło pomocy
medycznej w nagłych
przypadkach.


Zalecany.



Bardzo zalecany dla
ogółu społeczeństwa.



Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawod
owych, o ile nie jest
konieczny z innych
względów (przepisy
państw
członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodo
wymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do
pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania
dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

 Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
Wersja 4.0 – marzec 2019 r.
P270
Nie jeść, nie pić ani nie palić
podczas używania produktu.
 Zalecany dla ogółu społeczeństwa.


Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.
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7.3.3.8 Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia.
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

3

Uwaga

H335 Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych; lub
H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Unikać wdychania
pyłu/dymu/gazu/mgły/pa
r/rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić
warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej
swobodne oddychanie.

Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

- można pominąć, jeżeli
etykieta zawiera P260.
Producent/dostawca określają
właściwe warunki.


Zalecany.

P271
Stosować wyłącznie na
zewnątrz lub w dobrze
wentylowanym
pomieszczeniu.
 Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.


Opcjonalny dla
użytkowników
przemysłowych/zawodow
ych.



Opcjonalny.

- jeżeli substancja lub
mieszanina jest lotna i może
tworzyć niebezpieczną
atmosferę.


Zalecane, o ile nie
przypisano już zwrotu P404.

P312

P405

W przypadku złego
samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem/…

Przechowywać pod
zamknięciem.

Producent/dostawca określa
właściwe źródło pomocy
medycznej w nagłych
przypadkach.


Zalecany.



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych,
o ile nie jest konieczny z
innych względów (przepisy
państw członkowskich).

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/między
narodowymi przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości
lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości,
jak i do pojemnika) zastosowanie mają
konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa,
jeżeli substancja lub mieszanina podlega
przepisom o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest określenie
miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją
szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane
usuwanie chemikaliów. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie
trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.3.9 Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H372 Powoduje uszkodzenie narządów (wymienić wszystkie
narażone narządy, jeśli są znane) w następstwie
długotrwałego lub powtarzanego narażenia (podać
drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że
inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia)

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P260

P314

P501

Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej
cieczy.

W przypadku złego
samopoczucia
zasięgnąć
porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

Producent/dostawca określają właściwe
warunki.


Bardzo zalecany, jeżeli
substancja/mieszanina jest lotna, jest
gazem lub jeżeli możliwe jest narażenie
przez wdychanie, np. poprzez rozpyloną
ciecz lub możliwy do wdychania pył, lub
w przypadku gdy H372 wskazuje
wdychanie jako drogę narażenia.



Zalecany.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym
nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

P264
Dokładnie umyć … po użyciu.
Producent/dostawca określają części ciała,
które należy umyć po użyciu substancji.


Opcjonalny.

P270

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas
używania produktu.
 Zalecany dla ogółu społeczeństwa.


Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.

 Zalecany do umieszczenia w karcie
charakterystyki.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.3.9 Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

2

Uwaga

H373 Może spowodować uszkodzenie narządów (wymienić
wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)
w następstwie długotrwałego lub powtarzanego
narażenia (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie
udowodniono, że żadne inne drogi narażenia nie
powodują zagrożenia)

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P260

P314

P501

Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej
cieczy.

W przypadku złego
samopoczucia
zasięgnąć
porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

Producent/dostawca określają właściwe
warunki.


Bardzo zalecany, jeżeli
substancja/mieszanina jest bardzo
lotna, jest gazem lub jeżeli możliwe jest
narażenie przez wdychanie, np. poprzez
rozpyloną ciecz lub możliwy do
wdychania pył, lub w przypadku gdy
H373 wskazuje wdychanie jako drogę
narażenia.



Zalecany.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym
nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.3.10 Zagrożenie spowodowane aspiracją
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Niebezpieczeństwo

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może
grozić śmiercią

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P301 + P310

P405

P501

W PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA: Natychmiast
skontaktować się z
OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/…

Przechowywać pod
zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać do …



Bardzo zalecany dla ogółu
społeczeństwa.

Producent/dostawca określa
właściwe źródło pomocy
medycznej w nagłych
przypadkach.



Opcjonalny dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych,
o ile nie jest konieczny z
innych względów (przepisy
państw członkowskich).



Bardzo zalecany, w
połączeniu z P331.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym
nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

P331
NIE wywoływać wymiotów.


Bardzo zalecany, w
połączeniu z P301 + P310.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
Wersja 4.0 – marzec 2019 r.

189

7.3.4 Szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności dotyczące zagrożeń dla środowiska

7.3.4.1 Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Uwaga

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P273

P391

P501

Unikać uwolnienia do
środowiska.

Zebrać wyciek.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

- jeżeli nie jest to przeznaczenie
produktu.


Bardzo zalecany.



Bardzo zalecany.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym
nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.4.1 Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Uwaga

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe zmiany

2

Brak hasła ostrzegawczego

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe zmiany

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

P273

P391

P501

Unikać uwolnienia do
środowiska.

Zebrać wyciek.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

- jeżeli nie jest to przeznaczenie
produktu.


Bardzo zalecany.



Bardzo zalecany.

Magazynowanie

Usuwanie

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub
mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających
zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy
czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników przemysłowych/zawodowych,
jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania
wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie
chemikaliów. Zalecane jest określenie miejsca usuwania,
przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.4.1 Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

3

Brak hasła ostrzegawczego

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe zmiany

4

Brak hasła ostrzegawczego

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla
organizmów wodnych

Nie stosuje się
piktogramu
określającego
rodzaj
zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie

P273

P501

Unikać uwolnienia do
środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do …

- jeżeli nie jest to przeznaczenie
produktu.


Zalecany.

… zgodnie
z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi
przepisami (do określenia).
Producent/dostawca określa, czy do zawartości lub do
pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika)
zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich
usuwania.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli
substancja lub mieszanina podlega przepisom o
odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest
określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba
przytaczać odpowiednich przepisów.



Zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych, jeżeli istnieją szczególne
wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza
normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów.
Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym
nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
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7.3.5 Dodatkowe zagrożenia

7.3.5.1 Stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej
Kategoria zagrożeń

Hasło ostrzegawcze

Zwrot określający zagrożenie

1

Uwaga

H420 Działanie szkodliwe na zdrowie publiczne i środowisko
poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej
warstwie atmosfery

Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie

Reagowanie

Magazynowanie

Usuwanie
P502
Zwrócić się do producenta lub dostawcy po
informacje na temat odzysku lub
recyklingu.


Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa.



Bardzo zalecany dla użytkowników
przemysłowych/zawodowych.
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7.4 Przykłady wyboru zwrotów wskazujących środki ostrożności
na potrzeby etykiet
W niniejszej sekcji zamieszczono przykłady praktyczne dotyczące wyboru zwrotów
wskazujących środki ostrożności dla różnych substancji modelowych. Zestaw zwrotów
wskazujących środki ostrożności, które powinny przede wszystkim znaleźć się na
etykiecie, został zapisany grubą czcionką i podkreślony (bardzo zalecane) oraz
podkreślony (zalecane), podczas gdy zwroty opcjonalne zapisano normalną czcionką
(bez podkreśleń), a zwroty, których nie należy stosować/, o ile nie ma zastosowania
warunek/są przewidziane tylko do umieszczenia w karcie charakterystyki, zapisano na
szaro.
Należy zauważyć, że nawet jeżeli dana substancja lub mieszanina wykazuje te same
zagrożenia, co jedna z poniższych substancji, inny zestaw zwrotów wskazujących środki
ostrożności może okazać się właściwy zgodnie ze szczególnymi warunkami stosowania
określonymi w tabelach powyżej.

Przykład 1. Substancja X, której przypisano klasyfikacje pod względem
zagrożenia fizycznego i różnych zagrożeń dla zdrowia
A. Klasyfikacja i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Flam. Liq. 2

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. 3 (oral – droga
pokarmowa)

H301 Działa toksycznie po połknięciu

Acute Tox. 3 (po naniesieniu H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
na skórę)
Acute Tox. 3 (droga
inhalacyjna)

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

STOT-SE (działanie
toksyczne na narządy
docelowe – narażenie
jednorazowe) 1

H370 Powoduje uszkodzenie wątroby w następstwie
narażenia przez skórę.

B. Informacje dodatkowe:
Przyjmuje się, że substancja X jest lotna, ale nie na tyle, aby stworzyć potencjalnie
wybuchową atmosferę.
Narażenie przez wdychanie jest możliwe.
Szczególne środki gaszenia nie są konieczne. Szczególne leczenie/środki nie są pilnie
wymagane.
Nie są wymagane szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności dotyczące usuwania,
gdyż substancja nie jest przeznaczona do stosowania przez ogół społeczeństwa, ale tylko
przez użytkowników przemysłowych/zawodowych.
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C. Zwroty wskazujące środki ostrożności na podstawie klasyfikacji (zob. załącznik I i IV
do CLP) oraz zgodnie z niniejszymi wytycznymi:
Acute Tox. 3
(Oral – droga
pokarmowa)

Acute Tox. 3
(Dermal – po
naniesieniu
na skórę)

Acute Tox. 3
(Inhalation –
droga
inhalacyjna)

STOT-SE
(działanie
toksyczne na
narządy
docelowe –
narażenie
jednorazowe)
1

Flam. Liq. 2

P264

P280

P261

P260

P210

P271

P264

P233

P270

P240

P270

P241
P242
P243
P280
P301 + P310

P312

P304 + P340

P308 + P311

P321

P321

P311

P321

P330

P361 + P364

P321

P303 + P361 +
P353
P370 + P378

P363
P302 + P352
P405

P405

P403 + P233

P405

P403 + P235

P501

P501

P405
P501

P501

P501

Wyjaśnienie dotyczące stosowania pogrubionej czcionki, podkreślenia i zapisu na
szarym tle:
PXXX= bardzo zalecane; PXXX= zalecane; PXXX = opcjonalne; PXXX = nie należy stosować/o ile
nie ma zastosowania warunek/są przewidziane tylko do umieszczenia w karcie charakterystyki

D. Wybór bardzo zalecanych i zalecanych zwrotów wskazujących środki ostrożności:
Jeżeli ten sam zwrot jest przypisany różnym zagrożeniom, ale z różnym
pierwszeństwem, przyjmuje się najbardziej konserwatywne podejście. W stosownych
przypadkach zwroty wskazujące środki ostrożności łączy się w jeden złożony zwrot.
Należy unikać powtarzania poszczególnych zdań członowych. W wyniku wyboru
otrzymuje się następujący zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności:
P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie
wzbronione.

P260

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej
cieczy.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
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P301+P310

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P308+P311

W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P304+P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej
swobodne oddychanie.

P403+P233

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

E. Skutek:
Wybór zgodnie z wytycznymi daje w wyniku siedem zwrotów wskazujących
środki ostrożności. Osiągnięto znaczne zmniejszenie liczby zwrotów w
porównaniu z początkowym zestawem potencjalnie stosownych zwrotów do
celów etykiety określającej zagrożenia, wybranych na podstawie
podstawowych zagrożeń. Na przykład: Można pominąć zwrot P261, jako że
przypisano już zwrot P260.
Wybrane zwroty wskazujące środki ostrożności należy umieścić na etykiecie CLP
określającej zagrożenia. Ponieważ konieczne jest sporządzenie karty charakterystyki,
zwroty te należy także umieścić w karcie charakterystyki w sekcji 2.2 „Elementy
oznakowania” (zob. Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki). Zwroty,
które zostały wybrane, a następnie usunięte z etykiety, można również umieścić w
odpowiednich sekcjach karty charakterystyki, aby zapewnić użytkownikom
przemysłowym i zawodowym wystarczające informacje umożliwiające bezpieczne
postępowanie z substancją.

Przykład 2. Substancja Y, której przypisano klasyfikację wysokiego
stopnia pod względem zagrożenia fizycznego i zagrożenia dla zdrowia
A. Klasyfikacja i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Ox. Sol. 1

H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

Skin Corr. 1A

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

B. Informacje dodatkowe:
Substancja Y jest granulowanym ciałem stałym i przyjmuje się, że nie jest lotna. Podczas
użycia i stosowania możliwe jest narażenie na pyły.
Szczególne środki gaszenia nie są konieczne.
Szczególne leczenie/środki nie są pilnie wymagane. Nie są wymagane szczególne zwroty
wskazujące środki ostrożności dotyczące usuwania, gdyż substancja nie jest
przeznaczona do stosowania przez ogół społeczeństwa, ale tylko przez użytkowników
przemysłowych/zawodowych.
C. Zwroty wskazujące środki ostrożności na podstawie klasyfikacji (zob. załącznik I i IV
do CLP) oraz zgodnie z niniejszymi wytycznymi:
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Ox. Sol. 1
P210
P220
P280
P283

Skin Corr. 1A
P260
P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P306+P360

P363

P371+P380+P375

P304+P340

P370+P378

P310
P321
P305+P351+P338

-

P405

P501

P501

D. Wybór bardzo zalecanych i zalecanych zwrotów wskazujących środki ostrożności:
Jeżeli ten sam zwrot jest przypisany różnym zagrożeniom, ale z różnym
pierwszeństwem, przyjmuje się najbardziej konserwatywne podejście (tj. należy wziąć
pod uwagę najwyższy priorytet). W stosownych przypadkach zwroty wskazujące środki
ostrożności łączy się w jeden złożony zwrot. Należy unikać powtarzania poszczególnych
zdań członowych. W wyniku wyboru otrzymuje się następujący zestaw zwrotów
wskazujących środki ostrożności:
P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P220

Przechowywać z dala od odzieży i innych materiałów
palnych.

P260

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej
cieczy.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE
wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353+310

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub
włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody [lub prysznicem]. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/…
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W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Kontynuować płukanie.

P371+P380+P375

W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić
pożar z odległości.
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E. Skutek:
Wybór zgodnie z wytycznymi daje w wyniku osiem, głównie złożonych,
zwrotów wskazujących środki ostrożności. Osiągnięto znaczne zmniejszenie
liczby zwrotów w porównaniu z początkowym zestawem potencjalnie
stosownych zwrotów do celów etykiety CLP określającej zagrożenia, wybranych
na podstawie podstawowych zagrożeń.
Wybrane zwroty wskazujące środki ostrożności należy umieścić na etykiecie CLP
określającej zagrożenia. Ponieważ konieczne jest sporządzenie karty charakterystyki,
zwroty te należy także umieścić w karcie charakterystyki w sekcji 2.2 „Elementy
oznakowania” (zob. Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki).
Zwroty, które zostały wybrane, a następnie usunięte z etykiety, można również umieścić
w odpowiednich sekcjach karty charakterystyki, aby zapewnić użytkownikom
przemysłowym i zawodowym wystarczające informacje umożliwiające bezpieczne
postępowanie z substancją.

Przykład 3. Substancja Z, której przypisano klasyfikacje pod względem
zagrożeń fizycznych, zagrożeń dla zdrowia i zagrożeń dla środowiska
A. Klasyfikacja i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Pyr. Liq. 1

H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na
działanie powietrza

Water-react. 1

H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą
ulegać samozapaleniu.

Skin Corr. 1B

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

Aquatic Acute 1

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe zmiany

B. Informacje dodatkowe:
Substancję Z należy uznać za substancję lotną. Z tego względu narażenie przez
wdychanie jest możliwe. Konieczne są szczególne środki gaszenia, ponieważ woda
zwiększa ryzyko, jeżeli jest stosowana do gaszenia ognia.
Ponieważ usuwanie opakowań stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska,
wymagane są szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności w odniesieniu do
usuwania (mimo że substancja nie jest przeznaczona do stosowania przez ogół
społeczeństwa, ale tylko przez użytkowników przemysłowych/zawodowych). Na etykiecie
pominięto zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H400, aby uniknąć powielenia ze zwrotem
H411.
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C. Zwroty wskazujące środki ostrożności na podstawie klasyfikacji (zob. załącznik I i IV
do CLP) oraz zgodnie z niniejszymi wytycznymi:

Pyr. Liq.
(substancja
ciekła
piroforyczna)
1

Water-react. 1

P210

Aquatic
Acute 1

Aquatic
Chronic 1

P273

P273

P391

P391

Skin Corr. 1B

P260

P222

P223

P264

P233

P231+P232

P280

P280

P280

P231+P232
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P302+P334

P302+P335+P334

P370+P378

P370+P378

P363
P304+P340
P310
P321
P305+P351+P338

-

P402+P404

P405

-

-

P501

P501

P501

P501

D. Wybór bardzo zalecanych i zalecanych zwrotów wskazujących środki ostrożności:
Jeżeli ten sam zwrot jest przypisany różnym zagrożeniom, ale z różnym
pierwszeństwem, przyjmuje się najbardziej konserwatywne podejście (tj. należy wziąć
pod uwagę najwyższy priorytet). W stosownych przypadkach zwroty wskazujące środki
ostrożności łączy się w jeden złożony zwrot. Należy unikać powtarzania poszczególnych
zdań członowych.
P303+P361+P353

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

oraz
P302+P335+P334+P310

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Nie związaną
pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej
wodzie58. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/…

połączono w jeden zwrot złożony:

Część wyrażenia w zwrocie P334 „lub owinąć mokrym bandażem” nie powinna być stosowana w
przypadku substancji i mieszanin kategorii 1 reagujących z wodą (tabela 7.3.2.12 w sekcji 7.3
niniejszych wytycznych).
58
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P303+ P335+P334+P310+P361, aby uniknąć powielania informacji.
W wyniku wyboru otrzymuje się następujący zestaw zwrotów wskazujących środki
ostrożności:
P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Palenie wzbronione.

P260

Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej
cieczy.

P273

Unikać uwolnienia do środowiska.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P231+P232

Używać w atmosferze obojętnego gazu.
Chronić przed wilgocią.

P301+P330+P331

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta.
NIE wywoływać wymiotów.

P303+P335+P334+P310+P361

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ
(lub włosy): Nie związaną pozostałość
strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej
wodzie59. Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież.

P305+P351+P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.

P370+P378

W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia.

E. Skutek:
Wybór zgodnie z wytycznymi daje w wyniku dziewięć, częściowo złożonych,
zwrotów wskazujących środki ostrożności.
Osiągnięto znaczne zmniejszenie liczby zwrotów w porównaniu z początkowym
zestawem potencjalnie stosownych zwrotów do celów etykiety CLP określającej

Część wyrażenia w zwrocie P334 „lub owinąć mokrym bandażem” nie powinna być stosowana w
przypadku substancji i mieszanin kategorii 1 reagujących z wodą (tabela 7.3.2.12 w sekcji 7.3
niniejszych wytycznych).
59
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zagrożenia, wybranych na podstawie podstawowych zagrożeń. Nie wybrano na
przykład zwrotu P264, ponieważ P280 jest bardziej odpowiedni.
W celu dalszego ograniczenia liczby zwrotów wskazujących środki ostrożności i
ilości możliwych do przyswojenia informacji zamieszczonych na etykiecie
zwroty P391 i P501 umieszczono w karcie charakterystyki, ponieważ zwroty
dotyczące zapobiegania i reagowania dla zagrożeń fizycznych i zagrożeń dla
zdrowia wydają się zawierać ważniejsze dane do umieszczenia na etykiecie.
Wybrane zwroty wskazujące środki ostrożności należy umieścić na etykiecie CLP
określającej zagrożenia. Ponieważ konieczne jest sporządzenie karty charakterystyki,
zwroty te należy także umieścić w karcie charakterystyki w sekcji 2.2 „Elementy
oznakowania” (zob. Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki). Zwroty,
które zostały wybrane, a następnie usunięte z etykiety, można również umieścić w
odpowiednich sekcjach karty charakterystyki, aby zapewnić użytkownikom
przemysłowym i zawodowym wystarczające informacje umożliwiające bezpieczne
postępowanie z substancją.

Przykład 4. Mieszanina ABC do stosowania przez ogół społeczeństwa
A. Klasyfikacja i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Flam. Liq. 2

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Acute Tox. 4 (droga
pokarmowa)

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

Skin Irrit. 2

H315 Działa drażniąco na skórę

B. Informacje dodatkowe:
Przyjmuje się, że mieszanina ABC jest lotna, ale nie na tyle, aby stworzyć potencjalnie
wybuchową atmosferę. Szczególne środki gaszenia nie są konieczne. Szczególne leczenie
nie jest natychmiast wymagane.
Nie ma szczególnych wymogów dotyczących usuwania. Mieszanina jest przeznaczona do
stosowania przez ogół społeczeństwa.
C. Zwroty wskazujące środki ostrożności na podstawie klasyfikacji (zob. załącznik I i IV
do CLP) oraz zgodnie z niniejszymi wytycznymi:
Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (Oral –
droga pokarmowa)

Skin Irrit. 2

P101, P102
P210

P264

P264

P233

P270

P280

P240
P241
P242
P243
P280
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Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (Oral –
droga pokarmowa)

Skin Irrit. 2

P303 + P361 + P353

P301+P312

P302+P352

P370 + P378

P330

P321
P332+P313
P362+P364

P403 + P235

-

-

P501

P501

-

D. Wybór bardzo zalecanych i zalecanych zwrotów wskazujących środki ostrożności:
Jeżeli ten sam zwrot jest przypisany różnym zagrożeniom, ale z różnym
pierwszeństwem, przyjmuje się najbardziej konserwatywne podejście. W stosownych
przypadkach zwroty wskazujące środki ostrożności łączy się w jeden złożony zwrot.
Należy unikać powtarzania poszczególnych zdań członowych. W wyniku wyboru
otrzymuje się następujący zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P233

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P264

Dokładnie umyć … po użyciu.

P280

Stosować rękawice ochronne.

P501

Zawartość/pojemnik usuwać do …

E. Skutek:
Wybór zgodnie z wytycznymi daje w wyniku siedem zwrotów wskazujących
środki ostrożności. Osiągnięto znaczne zmniejszenie liczby zwrotów w
porównaniu z początkowym zestawem potencjalnie stosownych zwrotów do
celów etykiety CLP określającej zagrożenia, wybranych na podstawie
podstawowych zagrożeń.
Wybrane zwroty wskazujące środki ostrożności należy umieścić na etykiecie CLP
określającej zagrożenia. Ponieważ konieczne jest sporządzenie karty charakterystyki,
zwroty te należy także umieścić w karcie charakterystyki w sekcji 2.2 „Elementy
oznakowania” (zob. Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki).
Zwroty, które zostały wybrane, a następnie usunięte z etykiety, można również umieścić
w odpowiednich sekcjach karty charakterystyki, aby zapewnić użytkownikom
przemysłowym i zawodowym wystarczające informacje umożliwiające bezpieczne
postępowanie z substancją.
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Załącznik: Glosariusz wybranych terminów stosowanych
w niniejszych wytycznych
ADR

Europejska umowa dotycząca
międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (zawarta w Genewie w
dniu 30 września 1957 r.) wdrożona w UE na
mocy dyrektywy 2008/68/WE.

Aspiracja

Przedostanie się substancji lub mieszaniny
ciekłej lub stałej bezpośrednio przez jamę ustną
lub nosową, lub pośrednio w wyniku wymiotów,
do tchawicy i dolnych dróg oddechowych.

BPR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie udostępniania na rynku i stosowania
produktów biobójczych (rozporządzenie w
sprawie produktów biobójczych).

CAS

Chemical Abstracts Service (Serwis skrótów
chemicznych).

CLP lub rozporządzenie CLP

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin.

CMR

Substancja lub mieszanina, która jest
rakotwórcza, mutagenna lub działa szkodliwie na
rozrodczość.

CRC

Zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci.

CRF

Zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci.

Dalszy użytkownik

Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na
terytorium Wspólnoty, niebędąca producentem
ani importerem, która używa substancji w jej
postaci własnej lub jako składnika mieszaniny
podczas prowadzonej przez siebie działalności
przemysłowej lub innej działalności zawodowej.
Dystrybutor ani konsument nie są uważani za
dalszych użytkowników. Reimporter podlegający
wyłączeniu zgodnie z przepisem art. 2 ust. 7 lit.
c) rozporządzenia REACH jest uważany za
dalszego użytkownika.

Dostawca

Każdy producent, importer, dalszy użytkownik
lub dystrybutor wprowadzający do obrotu
substancję w jej postaci własnej lub jako
składnik mieszaniny, lub też mieszaninę.

DPD

Dyrektywa w sprawie preparatów
niebezpiecznych (1999/45/WE).

DSD

Dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych
(67/548/EWG).
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Dystrybutor

Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na
terytorium Wspólnoty, w tym podmiot
prowadzący handel detaliczny, która wyłącznie
magazynuje oraz wprowadza do obrotu
substancję w jej postaci własnej lub jako
składnik mieszaniny, udostępniając ją osobom
trzecim.

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Obejmuje niekorzystny wpływ na funkcje
rozrodcze i płodność u dorosłych osobników płci
męskiej i żeńskiej oraz toksyczność rozwojową
u potomstwa, a także wpływ na laktację lub
oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione
piersią.

Działanie toksyczne na narządy
docelowe

Działanie toksyczne na narządy docelowe – por.
STOT, STOT-SE i STOT-RE.

Działanie żrące na skórę

Powodowanie nieodwracalnego uszkodzenia
skóry, tj. widocznej martwicy naskórka
sięgającej aż do skóry właściwej, powstałej
w wyniku naniesienia na skórę badanej
substancji na okres do 4 godzin.

ECHA

Europejska Agencja Chemikaliów lub „Agencja,”
ustanowiona na mocy rozporządzenia REACH.

Element etykiety

Określony rodzaj informacji, który został
zharmonizowany w celu zastosowania na
etykiecie, np. piktogram określający rodzaj
zagrożenia, hasło ostrzegawcze;

Etykieta

Odpowiedni zbiór zapisanych, wydrukowanych
lub graficznych elementów informacyjnych,
dotyczących substancji lub mieszanin
stwarzających zagrożenie, wybrany jako
odpowiedni do celów sektora(-ów) docelowego(ych), który jest przytwierdzony, nadrukowany
lub dołączony do opakowania bezpośredniego
substancji lub mieszaniny stwarzającej
zagrożenie lub do zewnętrznego opakowania
substancji lub mieszaniny stwarzającej
zagrożenie (definicja wynika z treści rozdziału
1.2 GHS ONZ).

Gaz łatwopalny

Gaz lub mieszanina gazów o przedziale palności
w powietrzu w temperaturze 20°C i przy
ciśnieniu normalnym 101,3 kPa.

Gaz nietrwały

Łatwopalny gaz, który może reagować
wybuchowo nawet bez dostępu powietrza lub
tlenu.

Gaz utleniający

Jakikolwiek gaz lub mieszanina gazowa, który/a, na ogół wskutek dostarczania tlenu, może
powodować zapalenie lub przyczyniać się do
spalania innych materiałów bardziej niż
powietrze.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
204

Wersja 4.0 – marzec 2019 r.

GHS

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i
Oznakowania Chemikaliów stworzony w
strukturze Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ) – międzynarodowe kryteria uzgodnione
przez Radę Gospodarczo-Społeczną Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ECOSOC ONZ) do
celów klasyfikacji i oznakowania substancji i
mieszanin stwarzających zagrożenie.

Hasło ostrzegawcze

Wyraz wskazujący na odpowiedni stopień
zagrożenia, w celu ostrzeżenia odbiorcy
o potencjalnym zagrożeniu; wyróżnia się
następujące dwa poziomy:
a) „Niebezpieczeństwo” oznacza hasło
ostrzegawcze wskazujące na kategorie
zagrożeń wyższego stopnia; oraz
b) „Uwaga” oznacza hasło ostrzegawcze
wskazujące na kategorie zagrożeń
niższego stopnia.

Identyfikator produktu

Szczegółowe informacje umożliwiające
identyfikację substancji lub mieszaniny.

Import

Fizyczne wprowadzenie na obszar celny
Wspólnoty.

Importer

Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na
terytorium Wspólnoty, która jest odpowiedzialna
za import.

INCI

Międzynarodowe nazewnictwo składników
kosmetycznych.

IUCLID

Międzynarodowa jednolita baza danych
dotyczących substancji chemicznych.

IUPAC

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i
Stosowanej.

Kategoria zagrożeń

Podział kryteriów w każdej klasie zagrożeń
określających stopień zagrożenia.

Klasa zagrożeń

charakter zagrożenia wynikającego z właściwości
fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub
dla środowiska.

Kodeks IMDG

Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów
Niebezpiecznych do celów transportu towarów
niebezpiecznych drogą morską.

Mieszanina

Mieszanina lub roztwór składający się z co
najmniej dwóch substancji. Jednak w rozdziale
1.2 GHS ONZ zamieszczono zwrot „w której nie
dochodzi pomiędzy nimi do reakcji” na końcu
identycznej, z wyjątkiem tego zwrotu, definicji.

Mutagen

Czynnik powodujący zwiększone występowanie
mutacji w populacjach komórek lub organizmów.
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Ciekłe lub stałe substancje organiczne, które
zawierają dwuwartościową strukturę -OO- i które można uznać za pochodną nadtlenku
wodoru, w którym jeden lub oba atomy wodoru
zastąpiono rodnikami organicznymi. Termin
nadtlenek organiczny obejmuje mieszaniny
(preparaty) zawierające co najmniej jeden
nadtlenek organiczny. Nadtlenki organiczne to
niestabilne termicznie substancje lub
mieszaniny, które mogą ulegać
egzotermicznemu, samonapędzającemu się
rozkładowi. Ponadto mogą mieć jedną lub więcej
z następujących właściwości:
(i) są podatne na rozkład wybuchowy;
(ii) palą się szybko;
(iii) są wrażliwe na wstrząs lub tarcie;
(iv) reagują niebezpieczne z innymi
substancjami.

Nazwa handlowa

Oznaczenie, pod którym substancja lub
mieszanina jest wprowadzana do obrotu.

Niestabilny materiał wybuchowy

Substancja lub mieszanina wybuchowa, która
jest niestabilna termicznie lub zbyt wrażliwa
w normalnym postępowaniu, transporcie
i stosowaniu.

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Opakowania

Co najmniej jeden pojemnik i wszelkie inne
składniki lub materiały niezbędne, aby pojemniki
pełniły swoją funkcję ograniczającą i inne
funkcje bezpieczeństwa.

Opakowanie pośrednie

Opakowanie umieszczone między opakowaniem
wewnętrznym lub wyrobami a opakowaniem
zewnętrznym.

Pakunek

Kompletny produkt operacji pakowania,
składający się z opakowania i jego zawartości.

Piktogram określający rodzaj
zagrożenia

Układ graficzny zawierający symbol i inne
elementy graficzne, takie jak: obramowanie,
wzór lub kolor tła, których zadaniem jest
przekazanie konkretnych informacji o danym
zagrożeniu.

Podrażnienie oczu

Spowodowanie zmian w oku, w następstwie
nałożenia badanej substancji na przednią
powierzchnię oka, które są całkowicie
odwracalne w ciągu 21 dni od zastosowania.

Podrażnienie skóry

Powodowanie odwracalnego uszkodzenia skóry
w wyniku naniesienia na skórę badanej
substancji na okres do 4 godzin.

Poważne uszkodzenie oczu

Spowodowanie uszkodzenia tkanki w oku lub
poważne fizyczne pogorszenie widzenia
w następstwie nałożenia badanej substancji na
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przednią powierzchnię oka, które nie jest
całkowicie odwracalne w ciągu 21 dni od
zastosowania.

PPPR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października
2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy
Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

Producent

Oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą
siedzibę na terytorium Wspólnoty, która
wytwarza substancję na terytorium Wspólnoty.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wytwarzanie albo wydobywanie substancji
w stanie, w jakim występują w przyrodzie.

Przewlekła toksyczność dla
środowiska wodnego

Rzeczywista właściwość substancji do
wywierania niekorzystnego wpływu na
organizmy wodne w czasie narażenia
określanego w odniesieniu do cyklu życia
organizmu.

REACH lub rozporządzenie REACH

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów.

Rejestrujący

Producent lub importer substancji bądź
wytwórca lub importer wyrobu składający
wniosek o rejestrację substancji zgodnie z
rozporządzeniem REACH.

SDS

Karta charakterystyki.

Stop

Jednolity w skali makroskopowej materiał
metaliczny składający się z dwóch lub większej
liczby pierwiastków połączonych w taki sposób,
że nie można ich łatwo rozdzielić w sposób
mechaniczny; do celów rozporządzenia CLP
stopy są uznawane za mieszaniny.

STOT-RE

Działanie toksyczne na narządy docelowe
wynikające z powtarzanego narażenia na
substancję lub mieszaninę.

STOT-SE

Konkretne, nieśmiertelne działanie toksyczne na
narządy docelowe wynikające z jednorazowego
narażenia na substancję lub mieszaninę.

Stwarzająca zagrożenie

Oznacza, że (substancja/mieszanina) spełnia
kryteria dotyczące zagrożeń fizycznych,
zagrożeń dla zdrowia lub dla środowiska,
określone w częściach 2-5 załącznika I do CLP.

Substancja

Pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w
jakim występują w przyrodzie, lub zostają
uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z
wszelkimi dodatkami wymaganymi do
zachowania ich trwałości oraz wszelkimi
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zidentyfikowanymi zanieczyszczeniami
powstałymi w wyniku zastosowanego procesu,
wyłączając rozpuszczalniki, które można
oddzielić bez wpływu na stabilność i skład
substancji.

Substancja ciekła łatwopalna

Ciecz o temperaturze zapłonu nie wyższej niż
60°C.

Substancja ciekła piroforyczna

Substancja lub mieszanina ciekła, która, nawet
w małych ilościach, może ulec zapaleniu w ciągu
pięciu minut po wejściu w kontakt z powietrzem.

Substancja ciekła utleniająca

Substancja lub mieszanina ciekła, która sama
niekoniecznie jest palna, ale zasadniczo,
wskutek wydzielania tlenu, może powodować
zapalenie lub przyczyniać się do spalania innych
materiałów.

Substancja działająca uczulająco na
drogi oddechowe

Substancja, która indukuje nadwrażliwość
układu oddechowego w następstwie jej
wdychania.

Substancja działająca uczulająco na
skórę

Substancja, która wywołuje reakcję alergiczną
w następstwie kontaktu ze skórą.

Substancja lub mieszanina
pirotechniczna

Substancja lub mieszanina substancji
przeznaczona do wytwarzania efektów cieplnych,
świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu bądź
kombinacji takich efektów w wyniku
bezdetonacyjnych, samopodtrzymujących się
egzotermicznych reakcji chemicznych.

Substancja lub mieszanina
samonagrzewającą się

Substancja lub mieszanina ciekła lub stała, inna
niż ciekła lub stała substancja piroforyczna,
która wskutek reakcji z powietrzem bez
dostarczenia energii z zewnątrz jest podatna na
samonagrzewanie; ta substancja lub mieszanina
różni się od substancji piroforycznej ciekłej lub
stałej tym, że zapala się tylko wówczas, gdy
występuje w dużych ilościach (liczonych w
kilogramach) i po długim czasie (liczonym w
godzinach lub dniach).

Substancja lub mieszaniny
wybuchowe

Substancja stała lub ciekła bądź mieszanina
substancji, która sama w sobie, w wyniku reakcji
chemicznej, może wydzielać gaz o takiej
temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że
może powodować zniszczenia w otoczeniu.
Definicja obejmuje substancje pirotechniczne,
nawet jeżeli nie wydzielają one gazów.

Substancja rakotwórcza

Substancja lub mieszanina substancji
powodujących powstanie raka lub
zwiększających częstotliwość jego
występowania.

Substancja stała łatwopalna

Ciało stałe, które łatwo ulega zapaleniu lub w
wyniku tarcia może powodować zapalenie albo
przyczyniać się do spalania.
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Substancjami stałymi łatwopalnymi są
substancje bądź mieszaniny sproszkowane,
granulowane lub pastopodobne, które są
niebezpieczne, jeżeli mogą łatwo ulec zapaleniu
wskutek krótkotrwałego kontaktu ze źródłem
zapłonu, takim jak płonąca zapałka, i jeżeli
płomień szybko się rozprzestrzenia.

Substancja stała piroforyczna

Substancja lub mieszanina stała, która, nawet
w małych ilościach, może ulec zapaleniu w ciągu
pięciu minut po wejściu w kontakt z powietrzem.

Substancja stała utleniająca

Substancja lub mieszanina stała, która sama
niekoniecznie jest palna, ale zasadniczo,
wskutek wydzielania tlenu, może powodować
zapalenie lub przyczyniać się do spalania innych
materiałów.

Substancje lub mieszaniny
samoreaktywne

Niestabilne termicznie substancje lub mieszaniny
ciekłe lub stałe ulegające silnemu rozkładowi
egzotermicznemu nawet bez udziału tlenu
(powietrza). Z definicji tej wykluczone są
substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane w
ramach rozporządzenia CLP jako wybuchowe,
nadtlenki organiczne lub utleniacze.

Substancje powodujące korozję metali Substancja lub mieszanina, która w wyniku
reakcji chemicznej powoduje istotne
uszkodzenie, a nawet zniszczenie, metali.
Temperatura zapłonu

Najniższa temperatura (skorygowana do
standardowego ciśnienia 101,3 kPa), przy której
użycie źródła zapłonu powoduje zapalenie
oparów cieczy w określonych warunkach
badania.

Toksyczność ostra

Niekorzystne skutki występujące po podaniu
drogą pokarmową lub po naniesieniu na skórę
jednej dawki substancji bądź mieszaniny, lub też
wielu dawek w ciągu 24 godzin, lub po narażeniu
inhalacyjnym trwającym 4 godziny.

Toksyczność ostra dla środowiska
wodnego

Właściwość substancji w postaci szkodliwości dla
organizmu po krótkotrwałym narażeniu na jej
działanie.

TWD

Wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o
niebezpieczeństwie.

UE

Unia Europejska.

UFI

Niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej;

UN RTDG

Zalecenia Organizacji Narodów Zjednoczonych
dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.

Właściwy organ

Organ lub organy lub podmioty powołane przez
państwa członkowskie w celu realizowania
obowiązków wynikających z rozporządzenia CLP.

Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
Wersja 4.0 – marzec 2019 r.

209

Wprowadzanie do obrotu

Odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub
udostępnienie stronie trzeciej. Import jest
uznawany za wprowadzenie do obrotu;

Wyroby aerozolowe

Czyli dozownik aerozolu, jest to jednorazowy
pojemnik wykonany z metalu, szkła lub
tworzywa sztucznego, zawierający gaz sprężony,
skroplony lub rozpuszczony pod ciśnieniem wraz
z cieczą, pastą lub proszkiem lub bez,
wyposażony w urządzenie umożliwiające
uwalnianie jego zawartość w postaci cząsteczek
stałych lub ciekłych w zawiesinie gazu, w postaci
piany, pasty lub proszku albo w stanie ciekłym
lub gazowym.

Wyrób

Oznacza przedmiot, który podczas produkcji
otrzymuje określony kształt, powierzchnię,
konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje
o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład
chemiczny.

Wyrób pirotechniczny

Wyrób zawierający co najmniej jedną substancję
lub mieszaninę pirotechniczną.

Wyrób wybuchowy

Wyrób zawierający jedną lub więcej substancji
lub mieszanin wybuchowych.

Zastosowanie

Każdy rodzaj przetwarzania, przygotowywania
preparatów, zużywania, magazynowania,
przechowywania, obróbki, umieszczania
w pojemnikach, przenoszenia z jednego
pojemnika do innego, mieszania, produkcji
wyrobu i każde inne wykorzystanie.

Zwrot określający zagrożenie

Zwrot przypisany klasie i kategorii zagrożenia
opisujący rodzaj zagrożeń wywoływanych przez
substancję lub mieszaninę stwarzającą
zagrożenie, w tym, w odpowiednich
przypadkach, stopień zagrożenia.

Zwrot wskazujący środki ostrożności

Zwrot opisujący zalecany(-e) środek(-ki)
służący(-e) zmniejszeniu szkodliwych skutków
lub zapobieganiu szkodliwym skutkom, które
wynikają z narażenia na substancję lub
mieszaninę stwarzającą zagrożenie podczas jej
stosowania lub unieszkodliwiania.
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