
Zmiany w  zarządzaniu chemikaliami 

Rozporządzenia REACH i GHS
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Co to jest REACH?

Rozporz ądzenie WE nr 1907/2006 z dn. 18 grudnia 2006

REACH ROUCH

Registration Rejestracja

Evaluation Ocena

Authorisation and Udzielanie zezwoleń i

Restriction of Stosowanie ograniczeń

Chemicals w zakresie Chemikaliów
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Struktura Rozporz ądzenia

TYTUŁ II REJESTRACJA SUBSTANCJI

TYTUŁ III UDOSTĘPNIANIE DANYCH I UNIKANIE 
PRZEPROWADZANIA NIEPOTRZEBNYCH BADA Ń

TYTUŁ IV INFORMACJE W ŁA ŃCUCHU DOSTAW

TYTUŁ V DALSI UśYTKOWNICY

TYTUŁ VI OCENA

TYTUŁ VII PROCEDURA ZEZWOLEŃ

TYTUŁ VIII OGRANICZENIA PRODUKCJI, WPROWADZANIA 
DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH 
NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I PREPARATÓW
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Wyłączenia

REACH nie ma zastosowania do:

���� substancji radioaktywnych

���� substancji pod nadzorem celnym 

���� półproduktów nie wyodr ębnionych

���� przewozu substancji 

���� odpady nie s ą substancj ą, preparatem ani wyrobem w 
rozumieniu rozporz ądzenia
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Wyłączenia

Przepisy w zakresie rejestracji, obowi ązków dalszych 
uŜytkowników, oceny oraz procedury zezwole ń nie dotycz ą
substancji: 

���� w produktach leczniczych stosowanych u ludzi lub do  celów 
weterynaryjnych

���� w Ŝywno ści lub paszach



Page 6

Wyłączenia

Przepisy w zakresie informacji w ła ńcuchu dostaw  nie dotycz ą
preparatów w stanie gotowym, przeznaczonych dla u Ŝytkownika 
końcowego :

���� produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub do ce lów 
weterynaryjnych

���� produktów kosmetycznych

���� wyrobów medycznych, które s ą inwazyjne lub stosowane w 
bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim

���� Ŝywno ści lub pasz
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Wyłączenia

Z zakresu zastosowania przepisów w zakresie rejestr acji, 
obowi ązków dalszych u Ŝytkowników i oceny wył ącza si ę:
���� substancje zawarte w zał ączniku IV,
���� substancje obj ęte przepisami zał ącznika V,

���� substancje w ich postaci własnej lub jako składniki  preparatów, 
zarejestrowane zgodnie z przepisami, eksportowane z  terytorium 
Wspólnoty i ponownie importowane na terytorium Wspó lnoty

Przepisy w zakresie rejestracji oraz  oceny nie maj ą zastosowania 
do polimerów
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Wyłączenia
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Wyłączenia
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Kim jeste śmy zgodnie z REACH?

producent: oznacza osob ę fizyczn ą lub prawn ą mającą siedzib ę na 
terytorium Wspólnoty, wytwarzaj ącą substancj ę na terytorium Wspólnoty;

importer: oznacza osob ę fizyczn ą lub prawn ą mającą siedzib ę na terytorium 
Wspólnoty i odpowiedzialn ą za import;

dalszy u Ŝytkownik: oznacza osob ę fizyczn ą lub prawn ą mającą siedzib ę na 
terytorium Wspólnoty i nie będącą producentem ani importerem , która 
uŜywa substancji w jej postaci własnej lub jako skład nika preparatu, 
podczas prowadzonej przez siebie działalno ści przemysłowej lub innej 
działalno ści zawodowej. Dystrybutor ani konsument nie s ą uwaŜani za 
dalszych u Ŝytkowników . Reimporter podlegaj ący wył ączeniu zgodnie z 
przepisem art. 2 ust. 7 lit. c) uwa Ŝany jest za dalszego u Ŝytkownika;

dystrybutor: oznacza osob ę fizyczn ą lub prawn ą mającą siedzib ę na 
terytorium Wspólnoty, w tym osob ę prowadz ącą handel detaliczny , która 
wył ącznie magazynuje oraz wprowadza do obrotu substancj ę w jej postaci 
własnej lub jako składnik preparatu udost ępniaj ąc ją stronom trzecim;
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REACH w pigułce

���� REACH jest Rozporz ądzeniem Unii Europejskiej – Ŝadne zmiany 
dostosowuj ące do lokalnego prawa członków Wspólnoty nie są
potrzebne i nie s ą dopuszczalne .

���� REACH jest elementem Strategicznego Podej ścia do 
Międzynarodowego Zarz ądzania Chemikaliami

���� Odpowiedzialno ść za ocen ę zagro Ŝenia została przeniesiona z 
instytucji pa ństwowych na przemysł .

���� Podstawowe równanie przekazuj ące informacje o 
niebezpiecze ństwie:

Ryzyko = Zagro Ŝenie ���� NaraŜenie
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REACH w pigułce

���� Producenci, importerzy i dalsi u Ŝytkownicy musz ą zapewni ć
bezpiecze ństwo stosowania chemikaliów na kaŜdym poziomie
łańcucha dostaw w oparciu o ocen ę ryzyka, zagro Ŝenia i nara Ŝenia.

���� Informacje na temat zagro Ŝeń, ryzyka i kontroli ryzyka muszą być
przekazywane w gór ę i w dół ła ńcucha dostaw.

���� Substancje chemiczne i ich bezpieczne stosowanie mu szą być
zarejestrowane

���� śelazna zasada: 
bez danych nie ma sprzeda Ŝy
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Harmonogram REACH

3,5 roku 6 lat 11 lat

Wejście
w Ŝycie
REACH

1 czerwca

2007

Rejestracja
wst ępna

1 czerwca

2008

30 listopada

2008

30 listopada

2010

31 maja

2013

31 maja

2018

Wszystkie
substancje

zarejestrowane

Rejestracja
≥≥≥≥ 1 000 ton / rok

R 50-53  ≥≥≥≥ 100 ton / rok

CMR kat. 1, 2  ≥≥≥≥ 1 ton / rok

Rejestracja
100 – 1 000 ton / rok

Rejestracja
1 – 100 ton / rok

Wejście w 
Ŝycie GHS
1-01-2009

Substancje
1-12-2010

Mieszaniny
1-06-2015

26-11-2009
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Rejestracja wst ępna

Rejestracja wst ępna pozwala na produkcj ę lub import artykułów do 
czasu rejestracji wła ściwej.

Do rejestracji wst ępnej wymagane były nast ępuj ące dane:

���� nazwa substancji, numery EINECS i CAS lub, je Ŝeli nie s ą one
dost ępne, inne kody identyfikuj ące

���� nazwa, adres i dane kontaktowe firmy

���� przewidywany termin rejestracji i zakres wielko ści obrotu

���� nazwa substancji referencyjnej , numery EINECS i CAS lub, je Ŝeli
nie są one dost ępne, inne kody identyfikuj ące
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Kluczowe elementy REACH

Ocena Bezpiecze ństwa Chemicznego
wymagana jest dla substancji podlegajwymagana jest dla substancji podlegaj ąących rejestracji i cych rejestracji i 
wprowadzanych do obrotu powywprowadzanych do obrotu powy ŜŜej 10 ton rocznie.ej 10 ton rocznie.
OBCOBC
to zgromadzenie danych i porto zgromadzenie danych i por óównanie potencjalnych szkodliwych wnanie potencjalnych szkodliwych 
skutkskutk óów dziaw dzia łłania substancji ze znanym i racjonalnie ania substancji ze znanym i racjonalnie 
przewidywalnym naraprzewidywalnym nara ŜŜeniem czeniem cz łłowieka lub owieka lub śśrodowiska na dziarodowiska na dzia łłanie anie 
tej substancji z uwzgltej substancji z uwzgl ęędnieniem wdrodnieniem wdro ŜŜonych i zalecanych onych i zalecanych śśrodkrodk óów w 
kontroli ryzyka oraz warunkkontroli ryzyka oraz warunk óów operacyjnych.w operacyjnych.
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Kluczowe elementy REACH

Ocena Bezpiecze ństwa Chemicznego
obejmuje ocenobejmuje ocen ęę zagrozagro ŜŜeeńń::
� dla zdrowia człowieka
�� dla dla śśrodowiskarodowiska
�� wynikajwynikaj ąących z wcych z w łłasnoasno śści fizykoci fizyko --chemicznych substancjichemicznych substancji
oraz ocenoraz ocen ęę trwatrwa łłoośści, zdolnoci, zdolno śści do ci do biokumulacjibiokumulacji i toksycznoi toksyczno śści ci 
(PBT) oraz bardzo du(PBT) oraz bardzo du ŜŜej trwaej trwa łłoośści i bardzo duci i bardzo du ŜŜej zdolnoej zdolno śści do ci do 
biokumulacjibiokumulacji ((vPvBvPvB ))

ocen ę naraŜenia, w tym wygenerowanie jednego lub wi ększej liczby 
scenariuszy nara Ŝenia.
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Kluczowe elementy REACH

System deskryptorów dla zastosowa ń

• Sektory zastosowa ń [SU]

• Kategoria produktu chemicznego [PC]

• Kategoria procesu [PROC]

• Kategoria uwalniania do środowiska (ERC)

• Kategorie wyrobów [AC]
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Kluczowe elementy REACH

Sektory zastosowa ń [SU]

– SU 0-1: Inne czynności związane z wytwarzaniem produktów chemicznych

– SU4: Produkcja artykułów spoŜywczych

– SU9: Produkcja chemikaliów wysokowartościowych

– SU10: Formulacja [mieszanie] i(lub) przepakowywanie preparatów

– SU21: Gospodarstwa domowe (= ogół społeczeństwa = konsumenci)

– SU22: Domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło)
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Kluczowe elementy REACH

Kategoria produktu chemicznego [PC]

– PC0: Inne produkty

– PC1: Kleje, szczeliwa

– PC12: Nawozy

– PC19 Półprodukty

– PC21: Chemikalia laboratoryjne

– PC29: Farmaceutyki

– PC39: Kosmetyki, środki higieny osobistej
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Kluczowe elementy REACH

Kategoria procesu [PROC]

– PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa 
naraŜenia

– PROC4: Zastosowanie w procesach seryjnych i innych procesach (syntezie), w 
której powstaje moŜliwość naraŜenia

– PROC7: Napylanie w warunkach i zastosowaniach przemysłowych

– PROC19: Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją i dostępnością
jedynie środków ochrony osobistej
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Kluczowe elementy REACH

Kategoria uwalniania do środowiska (ERC)

– ERC1: Produkcja substancji chemicznych

– ERC6A: Przemysłowe wykorzystanie do produkcji innych substancji

– ERC7: Przemysłowe stosowanie substancji w układach zamkniętych

– ERC11a: Powszechne stosowanie w pomieszczeniach wyrobów i materiałów o 
długim okresie eksploatacji i niskim stopniu uwalniania

– ERC11b: Powszechne stosowanie w pomieszczeniach wyrobów i materiałów o 
wysokim stopniu uwalniania lub uwalnianych w sposób zamierzony
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Kluczowe elementy REACH

Kategorie wyrobów [AC]

– AC 0: Inne wyroby

– AC 3-2: Baterie i akumulatory elektryczne

– AC 3-3: Produkty elektryczne i elektroniczne; urządzenia gospodarstwa domowego

– AC 30: Inne wyroby o zamierzonym uwalnianiu substancji,

– AC 35: Perfumowane wyroby papierowe
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Kluczowe elementy REACH

Raport Bezpiecze ństwa Chemicznego
jest dokumentacjjest dokumentacj ąą Oceny BezpieczeOceny Bezpiecze ńństwa Chemicznego i skstwa Chemicznego i sk łłada ada 

sisięę z dwz dw óóch czch cz ęśęści.ci.

CzCzęśćęść A.A.

1.1. Podsumowanie Podsumowanie śśrodkrodk óów kontroli ryzykaw kontroli ryzyka

2.2. Deklaracja wdroDeklaracja wdro ŜŜenia enia śśrodkrodk óów kontroli ryzykaw kontroli ryzyka

3.3. Deklaracja dotyczDeklaracja dotycz ąąca poinformowania o ca poinformowania o śśrodkach kontroli rodkach kontroli 
ryzykaryzyka
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Kluczowe elementy REACH

Raport Bezpiecze ństwa Chemicznego
CzCzęśćęść B.B.
1.1. Identyfikacja substancji oraz wIdentyfikacja substancji oraz w łłaaśściwociwo śści fizyczne i chemiczneci fizyczne i chemiczne
2.2. Produkcja i zastosowaniaProdukcja i zastosowania

3.3. Klasyfikacja i oznakowanieKlasyfikacja i oznakowanie

4.4. WWłłaaśściwociwo śści dotyczci dotycz ąące losce los óów w w w śśrodowiskurodowisku
5.5. Ocena zagroOcena zagro ŜŜeeńń dla zdrowia czdla zdrowia cz łłowiekaowieka

6.6. Ocena zagroOcena zagro ŜŜeeńń dla zdrowia czdla zdrowia cz łłowieka wynikajowieka wynikaj ąących z wcych z w łłaaśściwociwo śści ci 
fizykochemicznych substancjifizykochemicznych substancji

7.7. Ocena zagroOcena zagro ŜŜeeńń dla dla śśrodowiskarodowiska

8.8. Ocena trwaOcena trwa łłoośści, zdolnoci, zdolno śści do ci do bioakumulacjibioakumulacji i toksycznoi toksyczno śści (PBT) oraz ci (PBT) oraz 
bardzo dubardzo du ŜŜej trwaej trwa łłoośści i bardzo duci i bardzo du ŜŜej zdolnoej zdolno śści do ci do bioakumulacjibioakumulacji ..

9.9. Ocena naraOcena nara ŜŜeniaenia

10.10. Charakterystyka ryzykaCharakterystyka ryzyka
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REACH - Nasze działania

���� Merck pragnie utrzyma ć swoj ą ofert ę produktów i nie zamierza
rezygnowa ć z jakiejkolwiek produkcji z powodu wymaga ń REACH.
Zarejestrowali śmy wst ępnie wszystkie substancje, które tego 
wymagały.

���� Merck przygotowuje wszystkie niezb ędne etapy działa ń
wdro Ŝeniowych bior ąc pod uwag ę tekst rozporz ądzenia oraz 
wskazówki techniczne, jakie do tej pory zostały opu blikowane.

���� Nasza oferta produktowa została przejrzana pod k ątem 
potencjału rejestracyjnego oraz wymaga ń przy udzielaniu 
zezwoleń. Rejestracja wst ępna zidentyfikowanych substancji 
została uko ńczona. Teraz przygotowujemy dokumentacje do 
rejestracji wła ściwej.

���� Merck zamierza równie Ŝ uzyska ć zezwolenia dla wszystkich 
substancji, które temu obowi ązkowi podlegaj ą.
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Co to jest GHS?

Rozporz ądzenie WE nr 1272/2008 z dn. 16 grudnia 2008

Globally Harmonized System
Of

Classification and Labelling
of Chemicals
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Z czego wynika konieczno ść
wprowadzenia GHS?

�RóŜne systemy klasyfikacji i oznakowania w róŜnych 
państwach i regionach

�RóŜne systemy klasyfikacji i oznakowania róŜnych produktów

�Dostosowywanie się do róŜnorodnych przepisów 
dotyczących klasyfikacji i oznakowania jest kosztowne i 
czasochłonne

�ZróŜnicowany poziom środków ochrony w stosunku do takich 
samych zagroŜeń
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Z czego wynika konieczno ść
wprowadzenia GHS?

RóŜne symbole zagroŜeń

UN GHS
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Z czego wynika konieczno ść
wprowadzenia GHS?

LD50 oral rat = 257 mg/kg

– Australia szkodliwy

– Kanada toksyczny

– Chiny nieniebezpieczny

– WE szkodliwy

– Indie nietoksyczny

– Japonia toksyczny

– Malezja szkodliwy

– Nowa Zelandia niebezpieczny

– USA toksyczny

RóŜna klasyfikacja i … róŜne karty charakterystyki

Kofeina

UN GHS: toksyczny
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GHS = Global Harmonized System

Harmonizacja kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin 
uwzględniająca:

�właściwości fizyczne

�zagroŜenia dla zdrowia

�zagroŜenia dla środowiska

Harmonizacja elementów informowania o zagroŜeniach w formie:

�oznakowania ostrzegawczego

�kart charakterystyki
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GHS 
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń

Dotychczasowe oznakowanie
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Piktogramy dla zagro Ŝeń fizykochemicznych

Piktogramy dla zagro Ŝeń dla zdrowia

Piktogramy dla zagro Ŝeń dla środowiska

    

GHS
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń
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Piktogramy – zagro Ŝenia fizyczne

� materiały wybuchowe

� subst./miesz. samoreaktywne

� nadtlenki organiczne

� łatwopalne (ciecze/gazy/aerozole/ciała 

stałe)

� subst./miesz. samoreaktywne

� nadtlenki organiczne

� subst./miesz. samonagrzewające się

� substancje piroforyczne (stałe/ciekłe)

� subst./miesz. które w kontakcie z 

wodą uwalniają gazy łatwopalne 

� substancje utleniające 

(gazy/ciecze/ciała stałe)

� gazy pod ciśnieniem� powodujące korozje metali

GHS
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń
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� toksyczność ostra kat. 4 

� działanie draŜniące na skórę

� działanie uczulające na skórę

� działanie draŜniące na oczy

� działanie toksyczne na narządy docelowe przy 

naraŜeniu jednorazowym, kat 3

� działanie Ŝrące na skórę kat. 

1A, 1B, 1C

� powaŜne uszkodzenie oczu

� toksyczność ostra kat. 1, 2, 3

!
� działanie mutagenne, działanie szkodliwe na rozrodczość, 

rakotwórczość (CMR)

� działanie toksyczne na narządy docelowe 

przy naraŜeniu jednorazowym, kat 1, 2
� działanie toksyczne na narządy docelowe 

przy powtarzanym naraŜeniu, kat 1, 2

� toksyczność przy aspiracji

� działanie uczulające na drogi oddechowe

Piktogramy – zagro Ŝenie dla zdrowia

GHS 
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń
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� Stwarzające zagroŜenie dla środowiska wodnego

- zagroŜenie ostre (kategoria zagroŜenia 1)

- zagroŜenie przewlekłe (kategoria zagroŜenia 1, 2, 3)

� Stwarzające zagroŜenie dla warstwy ozonowej

Piktogramy – zagro Ŝenie dla środowiska

GHS 
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń
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Dotychczasowe zwroty „ryzyka” znakowane symbolem „R”, zastąpione 
zostaną zwrotami „zagroŜenia” znakowanymi symbolem „H” np.

H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol,

H290 – MoŜe powodować korozję metali,

H300 – Połknięcie grozi śmiercią,

H301 – Działa toksycznie po połknięciu

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu

H314 – Powoduje powaŜne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H319 – Działa draŜniąco na oczy

H413 – MoŜe powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla 
organizmów wodnych

GHS 
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń
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Dotychczasowe zwroty „środków ostroŜności” znakowane symbolem 
„S”, oznakowane zostaną symbolem „P”, przy czym podzielone będą
na następujące grupy:

�Ogólne zwroty wskazujące środki ostroŜności: np. P102 – Chronić
przed dziećmi,

� Zwroty wskazujące środki ostroŜności – zapobieganie np. P234 –
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku,

� Zwroty wskazujące środki ostroŜności – reagowanie np. P315 –
Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza,

� Zwroty wskazujące środki ostroŜności – przechowywanie np. P403 
– Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu,  

� Zwroty wskazujące środki ostroŜności – usuwanie np. P501 –
Zawartość/pojemnik usuwać do …

GHS 
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń
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GHS 
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń

Zwroty H (rodzaj zagroŜenia)

Aktualny system europejski Nowy system EU-GHS

Symbole zagroŜeń Piktogramy zagroŜeń

Identyfikacja zagroŜenia Zwrot ostrzegawczy

Zwroty R

Zwroty S

Produkt wysoce łatwopalny Produkt toksyczny

Produkt wysoce łatwopalny. 
Działa toksycznie

po połknięciu

Nie przechowywać
w pobliŜu źródeł zapłonu

– nie palic tytoniu

W przypadku awarii lub 
jeŜeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij

porady lekarza.

Wysoce łatwopalna
ciecz i pary. 

Działa toksycznie
po połknięciu. 

Niebezpieczeństwo

Zwroty P (środki ostroŜności)
Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła/iskrzenia 

/otwartego ognia/gorących 
powierzchni – palenie 

wzbronione

W przypadku naraŜenia: 
Natychmiast skontaktować

się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub lekarzem . 



Page 39

GHS 
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń

EU

GHS

Nieszkodliwy
> 2,000

B. toksyczny
≤ 25

Szkodliwy
> 200 – ≤ 2,000

Bez piktogramu

Kategoria 5
> 2,000 – ≤ 5,000

Uwaga

Przykład: Toksyczność ostra po podaniu doustnym – LD50 [mg/kg]

Toksyczny
> 25 – ≤ 200

200 – 30025 – 50

Nie wprowadzone w EU GHS

Kat. 1
≤ 5

Niebezpiecze ństwo

Kategoria 4
> 300 – ≤ 2,000

Uwaga

Kategoria 2
> 5 – ≤ 50

Niebezpiecze ństwo

Kategoria 3
> 50 – ≤ 300

Niebezpiecze ństwo
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

LD50 oral rat = 257 mg/kg

Działa toksycznie po połkni ęciu

Nie jeść, nie pi ć i nie pali ć podczas 
uŜywania produktu.

GHS 
klasyfikacja i oznakowanie zagro Ŝeń
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GHS – informacje na etykiecie

�nazwę, adres i numer telefonu dostawcy,

� piktogramy (znaki ostrzegawcze),

� zwroty ostrzegawcze (zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia na 
etykiecie ostrzegawczej będzie umieszczało się hasło ostrzegawcze 
„niebezpiecze ństwo ” – w przypadku kategorii zagroŜeń wyŜszego stopnia lub 
„uwaga ” – w przypadku kategorii zagroŜeń niŜszego stopnia),

� zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia,
� zwroty wskazujące środki ostroŜności,

� nazwę substancji i numer identyfikacyjny 

�nazwa handlowa (w przypadku mieszaniny),

� nominalna ilość substancji lub mieszaniny (w opakowaniach udostępnianych 
ogółowi społeczeństwa), chyba Ŝe informacja ta jest umieszczona w innym miejscu 
na opakowaniu,
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Symbole 
zagroŜeń Zwroty R i S

Identyfikacja 
zagroŜeń

GHS – informacje na etykiecie
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Piktogramy
Zwrot 

ostrzegawczy

Zwroty H i P

GHS – informacje na etykiecie
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Harmonogram GHS

3,5 roku 6 lat 11 lat

Wejście
w Ŝycie
REACH

1 czerwca

2007

Rejestracja
wst ępna

1 czerwca

2008

30 listopada

2008

30 listopada

2010

31 maja

2013

31 maja

2018

Wszystkie
substancje

zarejestrowane

Rejestracja
≥≥≥≥ 1 000 ton / rok

R 50-53  ≥≥≥≥ 100 ton / rok

CMR kat. 1, 2  ≥≥≥≥ 1 ton / rok

Rejestracja
100 – 1 000 ton / rok

Rejestracja
1 – 100 ton / rok

Wejście w 
Ŝycie GHS
1-01-2009

Substancje
1-12-2010

Mieszaniny
1-06-2015

26-11-2009
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Produkty z now ą etykiet ą zgodn ą z GHS
w I kwartale 2009

Kwas octowy (lodowaty) 100% GR do analizy1.00063

Kwas azotowy 65% GR do analizy1.00456

Eter dietylowy GR do analizy1.00921

Etanol bezwodny GR do analizy1.00983

Chloroform GR do analizy1.02445

Amoniak,  roztwór 25% GR do analizy1.05432

Acetonitryl do HPLC czystość izokratyczna1.14291

Acetonitryl do HPLC czystość gradientowa1.00030

Aceton GR do analizy1.00014

NazwaNr kat.
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Produkty z now ą etykiet ą zgodn ą z GHS
w I kwartale 2009

Kwas siarkowy 95-97% GR do analizy1.00731

Kwas solny dymiący 37% GR do analizy1.00317

2-Propanol GR do analizy1.09634

Metanol GR do analizy1.06009

Metanol do HPLC czystość izokratyczna1.06018

Metanol do HPLC czystość gradientowa1.06007

NazwaNr kat.
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Produkty z now ą etykiet ą zgodn ą z GHS
w I kwartale 2009
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Produkty z now ą etykiet ą zgodn ą z GHS
w I kwartale 2009
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Produkty z now ą etykiet ą zgodn ą z GHS
w I kwartale 2009
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Karty charakterystyki zgodne z GHS 
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Karty charakterystyki zgodne z GHS 
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GHS 
materiały informacyjne



Page 53

GHS 
materiały informacyjne
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Dziękuję za uwagę


