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ZWROTY „R” WSKAZUJ�CE NA RODZAJ ZAGRO�ENIA  

 

R1     - Produkt wybuchowy w stanie suchym. 

R2     - Zagro�enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi 

�ródłami zapłonu. 

R3     - Skrajne zagro�enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub 

innymi �ródłami zapłonu. 

R4     - Tworzy łatwo wybuchaj�ce zwi�zki metaliczne. 

R5     - Ogrzanie grozi wybuchem. 

R6     - Produkt wybuchowy z dost�pem i bez dost�pu powietrza. 

R7     - Mo�e spowodowa� po�ar. 

R8     - Kontakt z materiałami zapalnymi mo�e spowodowa� po�ar. 

R9     - Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym. 

R10     - Produkt łatwo palny. 

R11     - Produkt wysoce łatwo palny. 

R12     - Produkt skrajnie łatwo palny. 

R14     - Reaguje gwałtownie z wod�. 

R15     - W kontakcie z wod� uwalnia skrajnie łatwopalne gazy. 

R16     - Produkt wybuchowy po zmieszaniu z produktami utleniaj�cymi. 

R17     - Samorzutnie zapala si� w powietrzu. 

R18     - Podczas stosowania mog� powstawa� łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par 

z powietrzem. 

R19     - Mo�e tworzy� wybuchowe nadtlenki. 

R20     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 

R21     - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór�. 

R22     - Działa szkodliwie po połkni�ciu. 

R23     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe. 

R24     - Działa toksycznie w kontakcie ze skór�. 

R25     - Działa toksycznie po połkni�ciu. 

R26     - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. 

R27     - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór�. 

R28     - Działa bardzo toksycznie po połkni�ciu. 

R29     - W kontakcie z wod� uwalnia toksyczne gazy. 

R30     - Podczas stosowania mo�e sta� si� wysoce łatwo palny. 
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R31     - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 

R32     - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. 

R33     - Niebezpiecze�stwo kumulacji w organizmie. 

R34     - Powoduje oparzenia. 

R35     - Powoduje powa�ne oparzenia. 

R36     - Działa dra�ni�co na oczy. 

R37     - Działa dra�ni�co na drogi oddechowe. 

R38     - Działa dra�ni�co na skór�. 

R39     - Zagra�a powstaniem bardzo powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R40     - Ograniczone dowody działania rakotwórczego. 

R41     - Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu. 

R42     - Mo�e powodowa� uczulenie w nast�pstwie nara�enia drog� oddechow�. 

R43     - Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�. 

R44     - Zagro�enie wybuchem po ogrzaniu w zamkni�tym pojemniku. 

R45     - Mo�e powodowa� raka. 

R46     - Mo�e powodowa� dziedziczne wady genetyczne. 

R48     - Stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R49     - Mo�e powodowa� raka w nast�pstwie nara�enia drog� oddechow�. 

R50     - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

R51     - Działa toksycznie na organizmy wodne. 

R52     - Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

R53     - Mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku 

wodnym. 

R54     - Działa toksycznie na ro�liny. 

R55     - Działa toksycznie na zwierz�ta. 

R56     - Działa toksycznie na organizmy glebowe. 

R57     - Działa toksycznie na pszczoły. 

R58     - Mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku. 

R59     - Stwarza zagro�enie dla warstwy ozonowej. 

R60     - Mo�e upo�ledza� płodno��. 

R61     - Mo�e działa� szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

R62     - Mo�liwe ryzyko upo�ledzenia płodno�ci. 

R63     - Mo�liwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. 

R64     - Mo�e oddziaływa� szkodliwie na dzieci karmione piersi�. 



Zał�cznik nr 14 

Opracował Marcin Chutkowski 3 

R65     - Działa szkodliwie; mo�e powodowa� uszkodzenie płuc w przypadku połkni�cia. 

R66     - Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry. 

R67     - Pary mog� wywoływa� uczucie senno�ci i zawroty głowy. 

R68     - Mo�liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

 

 

Ł�CZONE ZWROTY R 

 

R14/15     - Reaguje gwałtownie z wod�, uwalniaj�c skrajnie łatwo palne gazy. 

R15/29     - W kontakcie z wod� uwalnia skrajnie - łatwo palne, toksyczne gazy. 

R20/21     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór�. 

R20/22     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu. 

R20/21/22     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór� i po 

połkni�ciu. 

R21/22     - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór� i po połkni�ciu. 

R23/24     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór�. 

R23/25     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu. 

R23/24/25     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór� i po 

połkni�ciu. 

R24/25     - Działa toksycznie w kontakcie ze skór� i po połkni�ciu. 

R26/27     - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór�. 

R26/28     - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu. 

R26/27/28     - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór� i po 

połkni�ciu. 

R27/28     - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór� i po połkni�ciu. 

R36/37     - Działa dra�ni�co na oczy i drogi oddechowe. 

R36/38     - Działa dra�ni�co na oczy i skór�. 

R36/37/38     - Działa dra�ni�co na oczy, drogi oddechowe i skór�. 

R37/38     - Działa dra�ni�co na drogi oddechowe i skór�. 

R39/23     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagra�a powstaniem bardzo 

powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/24     - Działa toksycznie w kontakcie ze skór�; zagra�a powstaniem bardzo powa�nych 

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 
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R39/25     - Działa toksycznie po połkni�ciu; zagra�a powstaniem bardzo powa�nych 

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/23/24     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór�; zagra�a 

powstaniem bardzo powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/23/25     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu; zagra�a powstaniem 

bardzo powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/24/25     - Działa toksycznie w kontakcie ze skór� i po połkni�ciu; zagra�a powstaniem 

bardzo powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/23/24/25     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór� i po 

połkni�ciu; zagra�a powstaniem bardzo powa�nych nieodwracalnych zmian w - stanie 

zdrowia. 

R39/26     - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagra�a powstaniem bardzo 

powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/27     - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór�; zagra�a powstaniem bardzo 

powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/28     - Działa bardzo toksycznie po połkni�ciu; zagra�a powstaniem bardzo powa�nych 

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/26/27     - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór�; 

zagra�a powstaniem bardzo powa�nych  nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/26/28     - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu; zagra�a 

powstaniem bardzo powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/27/28     - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór� i po połkni�ciu; zagra�a 

powstaniem bardzo powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R39/26/27/28     - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór� i po 

połkni�ciu; zagra�a powstaniem bardzo powa�nych nieodwracalnych zmian w stanie 

zdrowia. 

R42/43     - Mo�e powodowa� uczulenie w nast�pstwie nara�enia drog� oddechow� i w 

kontakcie ze skór�. 

R48/20     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia 

w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/21     - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór�; stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia w 

nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/22     - Działa szkodliwie po połkni�ciu; stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia w 

nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 
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R48/20/21     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór�; stwarza 

powa�ne zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/20/22     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu; stwarza powa�ne 

zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/21/22     - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór� i po połkni�ciu; stwarza powa�ne 

zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/20/21/22     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór� i po 

połkni�ciu; stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego - 

nara�enia. 

R48/23     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia 

w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/24     - Działa toksycznie w kontakcie ze skór�; stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia w 

nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/25     - Działa toksycznie po połkni�ciu; stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia w 

nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/23/24     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór�; stwarza 

powa�ne zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/23/25     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu; stwarza powa�ne 

zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/24/25     - Działa toksycznie w kontakcie ze skór� i po połkni�ciu; stwarza powa�ne 

zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego nara�enia. 

R48/23/24/25     - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór� i po 

połkni�ciu; stwarza powa�ne zagro�enie zdrowia w nast�pstwie długotrwałego - 

nara�enia. 

R50/53     - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo 

utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym. 

R51/53     - Działa toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� 

niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym. 

R52/53     - Działa szkodliwie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� 

niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym. 

R68/20     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; mo�liwe ryzyko powstania 

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R68/21     - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór�; mo�liwe ryzyko powstania 

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 
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R68/22     - Działa szkodliwie po połkni�ciu; mo�liwe ryzyko powstania nieodwracalnych 

zmian w stanie zdrowia. 

R68/20/21     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór�; mo�liwe 

ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R68/20/22     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkni�ciu; mo�liwe ryzyko 

powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R68/21/22     - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór� i po połkni�ciu; mo�liwe ryzyko 

powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

R68/20/21/22     - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór� i po 

połkni�ciu; mo�liwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia 

 

 

DODATKOWE ZWROTY WSKAZUJ�CE RODZAJ ZAGRO�ENIA 

DLA LUDZI I �RODOWISKA STWARZANEGO PRZEZ �RODKI 

OCHRONY RO�LIN, ICH NUMERY ORAZ KRYTERIA STOSOWANIA 

 

RSh1     - Działa toksycznie w kontakcie z oczami 

RSh2     - Mo�e powodowa� nadwra�liwo�� na �wiatło 

RSh3     - Kontakt z parami powoduje oparzenia skóry i oczu, kontakt z ciecz� powoduje 

odmro�enia. 


