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Tabela 1. 1. Lista substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi zamieszczonych w rozporządzeniu CLP wraz z klasyfikacją 
zagrożenia 

Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Pierwiastki promieniotwórcze 

Rad Rad Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Cez Cez Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Radon Radon Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Tor Tor Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Uran Uran 7440-61-1 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 2 *  H373 ** Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 4  H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla 
organizmów wodnych 

Ołów Ołów Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Polon Polon Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Minerały krzemianowe 

Azbest Azbest 

12001-28-4 Carc. 1A Rakotwórczość kategorii 1A H350 Może powodować raka 

132207-32-0 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 

Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 12172-73-5 

77536-66-4 

77536-68-6 

77536-67-5 

12001-29-5 

Aniony 

Siarczany 

siarczan(VI) dimetylu 77-78-1 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

siarczan(VI) dietylu 64-67-5 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

siarczan(VI) manganu(II) 7785-87-7 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

siarczan żelaza(II) 7720-78-7 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Siarczany 

siarczan kobaltu; siarczan(VI) 
kobaltu 

10124-43-3 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350i Wdychanie może spowodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360F*** Może działać szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

siarczan(VI) niklu(II) 7786-81-4 

Carc. 1A Rakotwórczość kategorii 1A H350i Wdychanie może spowodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360D*** Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

szlamy i osady powstające w 
procesie elektrolitycznej rafinacji 
miedzi, odmiedziowane, 
siarczan (VI) niklu 

92129-57-2 

Carc. 1A Rakotwórczość kategorii 1A H350i Wdychanie może spowodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360D*** Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H332  
Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H372** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Siarczany 

siarczan(VI) cynku(II) 
(uwodniony) (monohydrat, 
heksahydrat, 
heptahydrat); [1] 
siarczan(VI) cynku(II) 
(bezwodny) [2] 

7446-19-7 [1] 
7733-02-0 [2] 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

siarczan(VI) miedzi(II); siarczan 
miedziowy 

7758-98-7 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

siarczan(VI) kadmu(II) 10124-36-4 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360FD 
Może działać szkodliwie na płodność. Może działać 
szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

siarczan(VI) talu(I); 
siarczan(VI) ditalu; siarczan 
talawy 

7446-18-6 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

Siarka siarczanowa Siarka siarczanowa Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Fosforany 

kwas fosforowy(V) … %, kwas 
ortofosorowy… % 

7664-38-2 Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

wodorofosforan niklu; [1] 
bis(diwodorofosforan) niklu; [2] 
bis(ortofosforan) triniklu; [3] 
difosforan diniklu; [4] 
bis(fosfininian) niklu; [5] 
fosfinian niklu; [6] 
sól wapniowo-niklowa kwasu 
fosforowego (V); [7] 
sól niklowa(II) kwasu 
difosorowego [8] 

14332-34-4 [1] 
18718-11-1 [2] 
10381-36-9 [3] 
14448-18-1 [4] 
14507-36-9 [5] 
36026-88-7 [6] 
17169-61-8 [7] 
19372-20-4 [8] 

Carc. 1A Rakotwórczość kategorii 1A H350i Wdychanie może spowodować raka 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Fosforany 

fosforan(V) ołowiu(II); fosforan 
ołowiawy; 
diortofosforan(V) triołowiu 

7446-27-7 

Repr. 1A Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1A H360Df 
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

bis[ortofosforan(V)] tricynku 7779-90-0 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

Fluorki 

trifluorek boru 7637-07-2 

Press. Gas Gaz pod ciśnieniem   

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

fluorek sodu 7681-49-4 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

fluorek potasu 7789-23-3 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

fluorek amonu 12125-01-8 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

fluorek sodu-fluorowodór(1/1); 
wodorofluorek sodu; kwaśny 
fluorek sodu 

1333-83-1 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

fluorek potasu-fluorowodór(1/1); 
wodorofluorek potasu; kwaśny 
fluorek potasu 

7789-29-9 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Chlorki 

trichlorek boru 10294-34-5 

Press. Gas Gaz pod ciśnieniem   

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

trichlorek glinu, bezwodny 7446-70-0 Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

trichlorek fosforu 7719-12-2 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Chlorki 

tetrachlorosilan; tetrachlorek 
krzemu 

10026-04-7 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

STOT SE 3 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe kategoria 3 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

pentachlorek fosforu 10026-13-8 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

trichlorek fosforylu; 
trichlorektlenek fosforu; 
tlenochlorek fosforu 

10025-87-3 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

dichlorek disiarki; 
monochlorek siarki 

10025-67-9 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

dichlorek siarki 10545-99-0 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

STOT SE 3 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe kategoria 3 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

tetrachlorek siarki 13451-08-6 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

chlorek wapnia 10043-52-4 Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

chlorek amonu 12125-02-9 
Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

chlorek tytanu(IV); tetrachlorek 
tytanu 

7550-45-0 Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

chlorek miedzi(I); 
chlorek miedziawy 

7758-89-6 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Chlorki 

dichlorek kobaltu 7646-79-9 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350i Wdychanie może spowodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360F***  

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

dichlorek ditlenek chromu; 
chlorek chromylu; dichlorek 
chromylu; 
tlenochlorek chromu 

14977-61-8 Ox. Liq. 1 Substancja ciekła utleniająca kategoria 1 H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350i Wdychanie może spowodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

dichlorek niklu(II) 7718-54-9 

Carc. 1A  Rakotwórczość kategorii 1A H350i Wdychanie może spowodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360D*** Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

chlorek cynku(II); dichlorek 
cynku 

7646-85-7 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

tetrachlorek cyny; 
chlorek cynowy; chlorek cyny(IV) 

7646-78-8 
Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Chronic 3 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 3 

H412 
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując 
długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Chlorki 

chlorek kadmu(II) 10108-64-2 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360FD 
Może działać szkodliwie na płodność. Może działać 
szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

chlorek antymonu(III); trichlorek 
antymonu; chlorek antymonawy 

10025-91-9 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

chlorek antymonu(V); 
pentachlorek antymonu; chlorek 
antymonowy 

7647-18-9 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

chlorek baru; dichlorek baru 10361-37-2 Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

dichlorek dirteci; chlorek rteci(I); 
kalomel; chlorek rtęciawy 

10112-91-1 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

STOT SE 3 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe kategoria 3 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

chlorek (2-metoksyetylo)rtęci(II) 123-88-6 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Chlorki 

dichlorek rtęci; 
chlorek rtęci(II); chlorek rtęciowy; 
sublimat 

7487-94-7 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361f*** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

bromek, chlorek, fluorek, jodek 
baru, 
wapnia, cezu, ołowiu, samaru i 
strontu z dodatkiem europu 

199876-46-5 Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

Azotany 
Azotyny 

azotan(III) etylu 

109-95-5 Flam. Gas 1 Gaz łatwopalny kategorii 1 H220 Skrajnie łatwopalny gaz 

Press. Gas Gaz pod ciśnieniem   

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

azotan(V) etylu 625-58-1 Unst. Expl. Materiał wybuchowy niestabilny H200 Materiały wybuchowe niestabilne 

azotan(III) sodu; azotyn sodu 

7632-00-0 Ox. Sol. 3 Substancja stała utleniająca kategoria 3 H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

azotan(III) butylu; azotyn butylu 

544-16-1 Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna kategoria 2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

azotan(III) izobutylu; azotyn 
izobutylu 

542-56-3 Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna kategoria 2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

azotan(III) pentylu; azotyn 
pentylu; [1] 
„azotyn amylu”, mieszanina 
izomerów [2] 

463-04-7 [1] 
110-46-3 [2] 

Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna kategoria 2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

azotan(III) potasu; azotyn potasu 7758-09-0 

Ox. Sol. 2 Substancja stała utleniająca kategoria 2 H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Azotany 
Azotyny 

azotan hydroksyloamonu 13465-08-2 

Expl. 1.1 **** Materiał wybuchowy H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym 

Carc. 2 Rakotwórczość kategoria 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

azotan(V) kobaltu(II) 10141-05-6 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350i Wdychanie może spowodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360F*** Może działać szkodliwie na płodność 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

diazotan niklu; [1] 
kwas azotowy(V), sól niklowa [2] 

13138-45-9 [1] 
14216-75-2 [2] 

Ox. Sol. 2 Substancja stała utleniająca kategoria 2 H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

Carc. 1A  Rakotwórczość kategorii 1A H350i Wdychanie może spowodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360D*** Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

azotan(V) srebra 7761-88-8 

Ox. Sol. 2 Substancja stała utleniająca kategoria 2 H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Azotany 
Azotyny 

roztwór azotanu(V) platyny(IV) / 
kwasu azotowego(V) 

--- 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

azotan(V) fenylortęci(II); [1] 
wodorotlenek fenylortęci(II); [2] 
zasadowy azotan fenylortęci; 
azotan (V) wodorotlenek 
fenylortęci(II) [3] 

55-68-5 [1] 
100-57-2 [2] 
8003-05-2 [3] 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

diazotan(V) etylenu; 
diazotan(V) glikolu etylenowego 

628-96-6 

Unst. Expl. Materiał wybuchowy niestabilny H200 Materiały wybuchowe niestabilne 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 1 Toksyczność ostra kategoria 1 H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 2 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

triazotan(V) glicerolu; 
nitrogliceryna 

55-63-0 

Unst. Expl. Materiał wybuchowy niestabilny H200 Materiały wybuchowe niestabilne 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 1 Toksyczność ostra kategoria 1 H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

azotan celulozy; nitroceluloza --- Expl. 1.1 Materiał wybuchowy H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym 

Azot amonowy azot amonowy Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Fosforany 

kwas polifosforowy, sól miedzi, 
sodu, 
magnezu, wapnia, srebra i cynku 

--- 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

wodorofosforan(V) cyrkonu sodu 
srebra 

155925-27-2 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Metale - Kationy 

Glin 

wodorek litowo-glinowy; 
tetrahydroglinian 
litu; glinowodorek litowy 

16853-85-3 

Water-react. 1 
Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą 
uwalnia łatwopalny gaz kategoria 1 

H260 
W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które 
mogą ulec samozapaleniu 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

heksafluoroglinian trisodu [1] 
heksafluorek glinu i sodu (kryolit) 
[2] 

13775-53-6 [1] 
15096-52-3 [2] 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

nadchloran węglan wodorotlenek 
glinumagnezu hydrat 

--- 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

trichlorek glinu, bezwodny 7446-70-0 Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

glinu(III) alkilowe pochodne --- 

Pyr. Liq. 1 Substancja ciekła piroforyczna H250 
Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na 
działanie powietrza 

Water-react. 1 
Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą 
uwalnia łatwopalny gaz kategoria 1 

H260 
W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które 
mogą ulec samozapaleniu 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

fosforek glinu(III) 20859-73-8 

Water-react. 1 
Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą 
uwalnia łatwopalny gaz kategoria 1 

H260 
W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które 
mogą ulec samozapaleniu 

Acute Tox. 2 Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

Acute Tox. 3 Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 1 Toksyczność ostra kategoria 1 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

chlorek etylopropoksyglinu 13014-29-4 

Water-react. 1 
Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą 
uwalnia łatwopalny gaz kategoria 1 

H260 
W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które 
mogą ulec samozapaleniu 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

wodorotlenek węglan glinu, 
magnezu i cynku 

169314-88-9 Aquatic Chronic 4 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
kategoria 4 

H413 
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla 
organizmów wodnych 

Tal tal 7440-28-0 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 4 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
kategoria 4 

H413 
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla 
organizmów wodnych 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Tal 

związki talu, z wyjątkiem tych 
wymienionych gdzie indziej w 
rozporządzeniu CLP 

--- 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

siarczan(VI) talu(I); 
siarczan(VI) ditalu; siarczan 
talawy 

7446-18-6 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

tiocyjanian talu; sól talowa 
kwasu tiocyjanianowego 

3535-84-0 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 

STOT RE 2 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

Żelazo 

tlenek wodorofosforan(V) 
wanadu(IV) – 1/2 hydrat 
(półwodzian), z dodatkiem litu, 
cynku, molibdenu, żelaza i 
chloru 

--- 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

siarczan żelaza(II) 7720-78-7 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

żelazian potasu 12160-44-0 
Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Mangan 

tlenek manganu(IV); ditlenek 
manganu 

1313-13-9 Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

manganian(VII) potasu; 
nadmanganian potasu 

7722-64-7 

Ox. Sol. 2 Substancja stała utleniająca kategoria 2 H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

siarczan(VI) manganu(II) 7785-87-7 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Mangan 

mankozeb (ISO); kompleks 
cynku z manebem zawierający 
20 % manganu i 2,5 % cynku 

8018-01-7 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361d*** 
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie 
matki 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

maneb (ISO); 
polimeryczny 
etylenobis (ditiokarbaminian) 
manganu 

12427-38-2 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361d*** 
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie 
matki 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

Potas 

potas 7440-09-7 

Water-react. 1 
Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą 
uwalnia łatwopalny gaz kategoria 1 

H260 
W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które 
mogą ulec samozapaleniu 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

wodorotlenek potasu; 
potaż żrący 

1310-58-3 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Skin Corr. 1A Działanie żrące na skórę kategoria 1A H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

heksafluorokrzemiany alkaliczne 
(sodu);[1] 
heksafluorokrzemiany alkaliczne 
(potasu);[2] 
heksafluorokrzemiany alkaliczne 
(amonu)[3 

16893-85-9 [1] 
16871-90-2 [2] 
16919-19-0 [3] 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

siarczek potasu; 
siarczek dipotasu 

1312-73-8 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

polisiarczki potasu 37199-66-9 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

peroksodisiarczan(VI) dipotasu; 
nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu 

7727-21-1 

Ox. Sol. 3 Substancja stała utleniająca kategoria 3 H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

STOT SE 3 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe kategoria 3 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Potas 

wodorosiarczan(VI) potasu; 
kwaśny siarczan potasu 

7646-93-7 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

STOT SE 3 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe kategoria 3 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

chloran(V) potasu 3811-04-9 

Ox. Sol. 1 Substancja stała utleniająca kategoria 1 H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

chloran(VII) potasu; nadchloran 
potasu 

7778-74-7 
Ox. Sol. 1 Substancja stała utleniająca kategoria 1 H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

tlenek potasowo-tytanowy 
(K2Ti6O13) 

12056-51-8 Carc. 2 Rakotwórczość kategoria 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

dichromian(VI) potasu 7778-50-9 

Ox. Sol. 2 Substancja stała utleniająca kategoria 2 H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360FD 
Może działać szkodliwie na płodność. Może działać 
szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria 1 H334 
Może powodować objawy alergii lub astmy lub 
trudności w oddychaniu, w następstwie wdychania 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

Antymon 

związki antymonu, z wyjątkiem: 
tetratlenku (Sb2O4), pentatlenku 
(Sb2O5), trisiarczku (Sb2S3), 
pentasiarczku (Sb2S5) i 
związków wymienionych gdzie 
indziej w rozporządzeniu CLP 

--- Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

chlorek antymonu(III); trichlorek 
antymonu; 
chlorek antymonawy 

10025-91-9 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

chlorek antymonu(V); 
pentachlorek antymonu; 
chlorek antymonowy 

7647-18-9 

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kategoria 1B H314 
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia 
oczu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Antymon 

fluorek antymonu(III); trifluorek 
antymonu; 
fluorek antymonawy 

7783-56-4 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

tlenek antymonu(III); tritlenek 
antymonu; 
tlenek antymonawy 

1309-64-4 Carc. 2 Rakotwórczość kategoria 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

Tlenki metali 

Tlenek żelaza tlenek żelaza (III) [Fe2O3] Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Tlenek krzemu tlenek krzemu (IV) [SiO2] Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Tlenek glinu] tlenek glinu (III) [Al2O3] Brak na liście Rozporządzenia CLP 

Tlenek wapnia tlenek wapnia [CaO]* 471-34-1 

Eye Dam. 1  Poważne uszkodzenie oczu H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 
jednorazowe kategoria 3 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Chlorek sodu 

Chlorek sodu 

produkt uboczny procesu 
definiowany jako barwnik 
poliazowy otrzymywany w 
drodze połączenia jonu 4-[4-(1-
amino-8-hydroksy-3,6-disulfo-2-
naftylazo)fenylosulfonyloamino] 
benzenodiazoniowego z masą 
poreakcyjną jonów 4-
karboksybenzenodiazoniowego i 
difenyloamino-3-sulfo-4,4'-
bisdiazoniowego, oraz kolejnego 
połączenia otrzymanych 
związków z mieszaniną naft-2-
olu i 3-aminofenolu, sole 
sodowe; chlorek sodu 

--- 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Aquatic Chronic 3 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 3 

H412 
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując 
długotrwałe skutki 

Amonowe i nitrowe pochodne benzenu i toluenu 

Anilina Anilina 62-53-3 

Carc. 2 Rakotwórczość kategoria 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Toluidyna 

m-toluidyna; 
3-aminotoluen; 3-metyloanilina 

108-44-1 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

o-toluidyna; 
2-toliloamina; o-aminotoluen; o-
metyloanilina 

95-53-4 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

p-toluidyna; 
4-aminotoluen; [1] 
chlorek toluidynium; [2] 
siarczan(VI) toluidyny (1:1) [3] 

106-49-0 [1] 
540-23-8 [2] 
540-25-0 [3] 

Carc. 2 Rakotwórczość kategoria 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Eye Irrit. 2 Drażniący dla oczu kategoria 2 H319  

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Nitrobenzen nitrobenzen 98-95-3 

Carc. 2.  Rakotwórczość kategoria 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360F Może działać szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 3 Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

Acute Tox. 3 Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 (krew) 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 3 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 3 

H412 
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując 
długotrwałe skutki 

Dinitrobenzen 

dinitrobenzen; [1] 
1,4-dinitrobenzen; [2] 
1,3-dinitrobenzen; [3] 
1,2-dinitrobenzen [4] 

25154-54-5 [1] 
100-25-4 [2] 
99-65-0 [3] 
528-29-0 [4] 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 1 Toksyczność ostra kategoria 1 H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

1,3,5-trinitrobenzen 1,3,5-trinitrobenzen 99-35-4 

Expl. 1.1 Materiał wybuchowy H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H330 Wdychanie grozi śmiercią 

Acute Tox. 1 Toksyczność ostra kategoria 1 H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 2 * Toksyczność ostra kategoria 2 H300 Połknięcie grozi śmiercią 

STOT RE 2 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

Nitrotoluen 

4-nitrotoluen 99-99-0 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

2-nitrotoluen 88-72-2 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361f *** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

Dinitrotoluen 

2,4-dinitrotoluen; [1] 
dinitrotoluen; [2] 

121-14-2 [1] 
25321-14-6 [2] 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361f*** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Acute 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

2,6-dinitrotoluen 606-20-2 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361f *** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 3 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 3 

H412 
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując 
długotrwałe skutki 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Dinitrotoluen 

2,3-dinitrotoluen 602-01-7 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361f *** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 2 * Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki 

3,4-dinitrotoluen 610-39-9 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361f *** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

3,5-dinitrotoluen 618-85-9 

Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 2 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze kategoria 2 H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 2 H361f *** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 3 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 3 

H412 
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując 
długotrwałe skutki 

Trinitrotoluen 2,4,6-trinitrotoluen; TNT; trotyl 118-96-7 

Expl. 1.1 Materiał wybuchowy H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox. 3 * Toksyczność ostra kategoria 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu 

STOT RE 2 * 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 2 

H373 ** 
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez 
długotrwałe lub powtarzane narażenie 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność ostra kategoria 2 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

4-amino-2,6-
dinitrotoluen 

4-amino-2,6-dinitrotoluen Brak na liście Rozporządzenia CLP 

2-amino-4,6-
dinitrotoluen 

2-amino-4,6-dinitrotoluen Brak na liście Rozporządzenia CLP 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

Piren 

Destylaty (smoła węglowa), oleje 
ciężkie, frakcja pirenowa; 
Redestylat ciężkiego oleju 
antracenowego; 
[Redestylat otrzymywany z 
destylacji frakcyjnej destylatu 
paku wrzący w zakresie temp. 
ok. 350–400 ºC (662–752ºF). 
Zawiera głównie trój- i 
wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne i heterocykliczne.] 

91995-42-5 Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Fenantren 

Destylaty (smoła węglowa), pak, 
frakcja pirenowa; 
Redestylat ciężkiego oleju 
antracenowego; 
[Redestylat otrzymywany z 
destylacji frakcyjnej destylatu 
paku wrzący w zakresie temp. 
ok. 380–410 ºC (716–770ºF). 
Zawiera głównie trój- i 
wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne i związki 
heterocykliczne.] 

91995-52-7 Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Fenantren, pozostałości po 
destylacji; Redestylat ciężkiego 
oleju antracenowego; 
[Pozostałość z destylacji 
surowego fenantrenu wrząca w 
zakresie temp. ok. 340–420 ºC 
(644–788ºF). Składa się przede 
wszystkim z fenantrenu, 
antracenu i karbazolu.] 

122070-78-4 Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Olej antracenowy; Olej 
antracenowy; 
[Złożona mieszanina 
wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych 
otrzymywana 
ze smoły węglowej destylująca w 
zakresie temp. ok. 300–400 ºC 
(572–752ºF). Składa się głównie 
z fenantrenu, antracenu i 
karbazolu.] 

90640-80-5 Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

Fenantren 

Olej antracenowy, pasta 
antracenowa; 
Frakcja oleju antracenowego; 
[Bogate w antracen ciało stałe 
otrzymywane przez krystalizację 
i odwirowanie oleju 
antracenowego. Składa się 
głównie z antracenu, karbazolu i 
fenantrenu.] 

90640-81-6 

Carc. 1B  Rakotwórczość kategorii 1B 
H350 
 

Może powodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Olej antracenowy, pasta 
antracenowa, 
frakcja antracenowa; Frakcja 
oleju antracenowego; 
[Złożona mieszanina 
węglowodorów 
z destylacji antracenu 
otrzymanego przez krystalizację 
oleju antracenowego z 
wysokotemperaturowej smoły 
bitumicznej, wrząca w zakresie 
temp. ok. 330–350 ºC (626–
662ºF). Zawiera głównie 
antracen, karbazol i fenantren.] 

91995-15-2 

Carc. 1B  Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Olej antracenowy ekstrahowany 
kwasem; 
Pozostałość po ekstrakcji oleju 
antracenowego; 
[Złożona mieszanina 
węglowodorów 
z frakcji wolnej od zasad 
otrzymanej 
w wyniku destylacji smoły 
węglowej, 
wrząca w zakresie temp. ok. 
325–365 ºC (617–689ºF). 
Zawiera głównie antracen i 
fenantren oraz ich alkilowe 
pochodne.] 

91995-14-1 Carc. 1B Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 
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Substancja Międzynarodowa terminologia 
chemiczna 

Numer CAS 
Klasa i kategoria zagrożenia Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

Kod Opis Kod Opis 

 Olej antracenowy, pasta 
antracenowa, 
frakcja karbazolowa; Frakcja 
oleju antracenowego; 
[Złożona mieszanina 
węglowodorów 
z destylacji antracenu 
otrzymanego przez krystalizację 
oleju antracenowego, z 
wysokotemperaturowej smoły 
węglowej z węgla kamiennego, 
wrząca w zakresie temp. ok. 
350–360 ºC (662–680ºF). 
Zawiera głównie antracen, 
karbazol i fenantren.] 

91995-16-3 

Carc. 1B  Rakotwórczość kategorii 1B H350 Może powodować raka 

Muta. 1B Mutagen kategorii 1B H340 Może powodować wady genetyczne 

Fluorantren fluoranten Brak na liście Rozporządzenia CLP 

PFAS 

Perfluorooktanosulfo
nian (PFOS) 

kwas perfluorooktanosulfonowy; 
kwas heptadekafluorooktano-1-
sulfonowy; [1] 
perfluorooktanosulfonian potasu; 
heptadekafluorooktano-1-
sulfononian potasu; [2] 
perfluorooktanosulfonian 
dietanoloaminy; [3] 
heptadekafluorooktanosulfononi
an amonu; 
heptadekafluorooktanosulfononi
an amonu; [4] 
perfluorooktanosulfonian litu; 
heptadekafluorooktanosulfononi
an litu [5] 

1763-23-1 [1] 
2795-39-3 [2] 
70225-14-8 [3] 
29081-56-9 [4] 
29457-72-5 [5] 

Carc. 2 Rakotwórczość kategoria 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360D*** Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 ** 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie 

Acute Tox. 4 * Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 *  Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Lact. Działanie szkodliwe na rozrodczość H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią 

Aquatic Chronic 2 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
toksyczność przewlekła kategoria 1 

H411 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

Kwas 
perfluorooktanowy 
(PFOA) 

kwas perfluorooktanowy 335-67-1 

Carc. 2 Rakotwórczość kategoria 2 H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

Repr. 1B  Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki 

Lact. Działanie szkodliwe na rozrodczość H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią 

Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kategoria 4 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kategoria 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

STOT RE 1 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane 
narażenie STOT wielokrotne narażenie kategoria 1 

H372 (liver) 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie (wątroba) 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

 


