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A 
 
 
Acetanilid                                                                                                                                        CAS: 103-84-4 
N-Fenyloacetamid 
 

charakterystyka:      bezbarwne, płytkowate kryształy, t.t. = 113-115 °C 
 

 

 
H302 H315 H319 H335                                                                                                           Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 

 

 
Xi 

 
N R: 22-36/37/38 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    
S: 22-26-36 

Nie wdychac pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić 
odpowiednią odzież ochronną. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Acetofenon                                                                                                                    CAS: 98-86-2 
Keton fenylowo-metylowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o wyraźnym zapachu, t.t. = 19-20 °C; t.w. = 202 °C; d = 1,03 g/cm3 
 

 

 
H302 H319                                                                                                                                Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. 

  P305+P351+P338  

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

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 22-39 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. 
    S: 26  

Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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A 
 
 
Aceton                                                                                                                            CAS: 67-64-1 
Propanon (Propan-2-on), Keton dimetylowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 56 °C; d = 0,79 g/cm3 
 

    

H225 H319 H336                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności i 
zawroty głowy. 

  P 210 P261 P305+P351+P338  

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Unikac wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 

  
F 

  
Xi 

R: 11-36-66-67 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

    S: 9-16-23  

Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić 
tytoniu. Nie wdychać pary rozpylonej cieczy. 

 

inne zagrożenia: Kontakt z mieszaniną nitrującą lub stęż. kwasem azotowym(V) może spowodować wybuch. 

uwagi: Praca wyłącznie pod sprawnym wyciągiem. Przenosić i przechowywać w szczelnie zamknietych pojemnikach. 

 
 
Acetonitryl                                                                                                                     CAS: 75-05-8 
Cyjanek metylu  
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, prawie bez zapachu, t.w. = 81-82 °C; d = 0,786 g/cm3 
 

    

H225 H302+H312+H332 H319                                                    Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w 
następstwie wdychania. Działa drażniąco na oczy.  

  P210 P280 P305+P351+P338 

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F 

  
Xn 

R: 11-20/21/22-36 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa drażniąco 
na oczy. 

     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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A 
 
 
Acetylooctan etylu                                                                                                     CAS: 141-97-9 
Ester etylowy kwasu acetylooctowego 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o przyjemnym owocowo-kwiatowym zapachu, t.w. = 181 °C; d = 1,029 g/cm3 
 

 

 H319                                                                                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na oczy. 

  P305+P351+P338  

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

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36 

Działa drażniąco na oczy. 
    S: 26  

Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
2-Acetylopirydyna                                                                                                   CAS: 1122-62-9 
Keton metylowo-2-pirydylowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o bardzo nieprzyjemnym zapachu, t.w. = 188-189 °C; d = 1,08 g/cm3 
 

  

 
H315 H19 H335                                                                                                                       Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie skóry. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania par. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukac wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 
     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
(S)-Alanina                                                                                                                                         CAS: 56-41-7 
(S)-kwas 2-aminopropanowy, L-Alanina 
 

charakterystyka:      bezbarwne kryształy, t.t. = 314,5 °C 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
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A 
 
 
Aldehyd benzoesowy                                                                                                CAS: 100-52-7 
Benzaldehyd 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o zapachu migdałów, t.w. = 178-179 °C; d = 1,044 g/cm3 
 

 

 
H302                                                                                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. 

  P- 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 22 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
    S: 24  

Unikać zanieczyszczenia skóry. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Aldehyd 4-chlorobenzoesowy                                                                                 CAS: 104-88-1 
4-Chlorobenzaldehyd, p-Chlorobenzaldehyd 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 45-50 °C; t.w. = 213-214 °C 
 

 

 
H302 H315 H319 H335                                                                                                           Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 22-36/37/38 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    
S: 26-36 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież 
ochronną. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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A 
 
 
Aldehyd 4-Hydroksybenzoesowy                                                                           CAS: 123-08-0 
4-Hydroksybenzaldehyd, p-Hydroksybenzaldehyd 
 

charakterystyka:      bezbarwne lub bladobeżowe ciało stałe, t.t. = 112-116 °C 
 

  

 
H315 H19 H335                                                                                                                       Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie skóry. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania par. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukac wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 
    S: 26-36 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież 
ochronną. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Aldehyd 3-nitrobenzoesowy                                                                                                    CAS: 99-61-6 
3-Nitrobenzaldehyd, m-Nitrobenzaldehyd 
 

charakterystyka:      bladobeżowe lub żółtawe ciało stałe, t.t. = 55-58 °C 
 

 

 H315 H319 H335                                                                                                           Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 

 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    
S: 22-26-36 

Nie wdychac pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić 
odpowiednią odzież ochronną.                                                                                                                                                                                                             
. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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A 
 
 
Aliquat 336™                                                                                                CAS: 63393-96-4 (główny składnik) 
Chlorek trioktylometyloamoniowy (główny składnik) 
 

charakterystyka:      bezbarwna lub bladożółta, bardzo gęsta i lepka ciecz; d = 0,884 g/cm3 
 

   

H301 H314 H410                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Działa toksycznie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

 P273 P280 P301+P310 P305+P351+P338 P501 

Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem 
Zatruć lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
C 

 
N 

R: 22-34-50/53 

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

    

S: 26-36/37/39-45-61 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosic odpowiednią odzież 
ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie 
z instrukcją lub kartą charakterystyki. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Alkohol benzylowy                                                                                                    CAS: 100-51-6 
Fenylometanol 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 203-205 °C; d = 1,045 g/cm3 
 

 

 
H302 H332                                                                                                                                Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

  P- 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 20/22 

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. 
     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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A 
 
 
Alkohol n-butylowy                                                                                                                      CAS: 71-36-3 
n-Butanol, Butan-1-ol 
 

charakterystyka:   bezbarwna ciecz o wyraźnym, słodkawym, duszącym zapachu, t.w. = 116-118 °C; d = 0,81 g/cm3 
 

  

H226 H302 H315 H318 H335 H336                                           Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje 
poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać 
uczucie senności i zawroty głowy. 

 

 P261 P280 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne 
/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F 

  
C 

R: 10-22-37/38-41-67 

Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego 
uszkodzenia oczu. Pary mogą wywoływać senności i zawroty głowy. 

    

S: 7/9-13-26-37/39-46 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać razem z żywnością, 
napojami i paszami dla zwierząt. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady 
lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Alkohol etylowy 95% skażony eterem dietylowym                                                       CAS: 64-17-5 
Etanol skażony, Anodyna 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 78 °C; d = 0,789 g/cm3 
 

    

H224 H302 H336                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Może wywoływać uczucie senności 
i zawroty głowy. 

  P 210 P261  

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Unikac wdychania mgły/par rozpylonej cieczy.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F 

  
Xn R: 11           R: 22-36/37/38 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 

    S: 7-16-26 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: Etanol skażony (anodyna) nie nadaje się do spożycia 
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A 
 
 
Alkohol izopropylowy                                                                                                 CAS: 67-63-0 
Izopropanol, Propan-2-ol 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. = 82 °C; d = 0,785 g/cm3 
 

    

H225 H319 H336                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności i 
zawroty głowy. 

  P 210 P261 P305+P351+P338 

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F 

  
Xi R: 11-36-67 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: Etanol skażony (anodyna) nie nadaje się do spożycia 

 
 
Alkohol metylowy                                                                                                                         CAS: 67-56-1 
Metanol, Alkohol drzewny, Karbinol 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 64,7 °C; d = 0,791 g/cm3 
 

   

H225 H301 H311 H331 H370                                                     Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze 
skórą. Działa toksycznie w następstwie wdychania. Powoduje uszkodzenie narządów. 

 

 P210 P260 P280 P301+P310 P311 

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 
Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

Ta substancja nie jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku ani ulegającą bioakumulacji (PBT); Ta substancja nie jest 
uważana za bardzo trwałą w środowisku i ulegającą dużej bioakumulacji (vPvB). 

 

  
F+ 

  
T 

R: 11-39/23/24/25 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; 
zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. 

     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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A - B 
 

Antracen                                                                                                                                          CAS: 120-12-7 
Benzo[b]naftalen 
 

charakterystyka:      bezbarwne lub lekko szare kryształy, t.t. = 210-215 °C 
 

  

H315 H319 H335 H410                                                                                        Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

  P261 P273 P305+P351+P338 P501 

Unikać wdychania pyłu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
Xn 

 
N 

R: 36/37/38-50/53 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

    
S: 26-60-61 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Produkt i opakowanie usuwać jako 
odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 

 

inne zagrożenia: 
Ta substancja jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku i ulegającą bioakumulacji (PBT). 
Substancja uczulająca na światło. Substancja o działaniu łzawiącym. 

 

(E)-3-(9-Antrylo)prop-2-enian metylu                                                               CAS: 22844-33-3 
 
 

charakterystyka:      żółte ciało stałe, t.t. = 112-113 °C 
 

Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych 
możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, 
pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem. 
 

Benzoina                                                                                                                      CAS: 119-53-9 
2-Hydroksy-2-fenyloacetofenon, Keton -hydroksybenzylo-fenylowy 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 134-138 °C 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
 

Betulina                                                                                                                        CAS: 473-98-3 
Lup-20(29)-eno-3,28-diol 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 256-257 °C 
 

 

 
H335 H371                                                                                                                                Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów.  

  P260 P304+P340 P312 P405 

Unikać wdychania pyłu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne 
oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
Przechowywać pod zamknięciem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 22 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
    S: 22-24/25  

Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
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B 
 
 
Bezwodnik octowy                                                                                                                     CAS: 108-24-7 
 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o ostrym, przenikliwym zapachu, t.w. = 138-140 °C; d = 1,08 g/cm3 
 

   

H226 H302 H314 H332                                                                Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

 

 P280 P305+P351+P338 P310 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć 
lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

Substancja łzawiąca. Gwałtownie reaguje z wodą. 
 

  
F 

  
C R: 10-20/22-34 

Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. 

     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: 
Praca wyłącznie pod sprawnym wyciągiem w rękawicach ochronnych. Przenosić i przechowywać wyłącznie w zamkniętych 
naczyniach. 

 
 
Bromek trifenylo(karbometoksymetylo)fosfoniowy                                       CAS: 1779-58-4 
 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 165-170 °C 
 

 

 H315 H319 H335                                                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    
S: 26-36 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież 
ochronną. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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B - C 
 

4-Bromoacetanilid                                                                                                                      CAS: 103-88-8 
p-Bromoacetanilid, N-Acetylo-4-bromoanilina 
 

charakterystyka:      bezbarwne kryształy, t.t. = 165-169 °C 
 

 

 H315 H319 H335                                                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 

 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 

     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 

Bromooctan metylu                                                                                                                      CAS: 96-32-2 
 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz; d = 1,616 g/cm3 
 

   

H301 H314 H335                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Działa toksycznie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może 
powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P280 P301+P310 P305+P351+P338 P310 

Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: 
Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
T   R: 25-34-37 

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. Działa drażniąco na drogi oddechowe. 

    
S: 26-36/37/39-45-61 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosic odpowiednią odzież 
ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
 

Chamazulen                                                                                                                 CAS: 529-05-5 
7-Etylo-1,4-dimetyloazulen, Kamazulen, Dimetulen 
 

charakterystyka:      ciemnoniebieska, oleista ciecz, t.w. = 158-160 °C (1,6 kPa) 
 

H413 
Może powodować długo trwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

Ta substancja nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 
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C 
 

Chlorek metylenu                                                                                                         CAS: 75-09-2 
Dichlorometan 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 40 °C; d = 1,32 g/cm3 
 

  

 
H351                                                                                                                                         Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Podejrzewa się, że powoduje raka. 

  P281 

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 40 

Ograniczone dowody działania rakotwórczego. 
    S: 23-24/25-36/37 

Nie wdychać par ani rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie 
rękawice ochronne. 

 

inne zagrożenia: 
Substancja rakotwórcza kategorii 2B (istnieją przesłanki wskazujące na możliwość działania rakotwórczego). 
IARC: 1 - subst. rakotwórcza dla ludzi, 2A - subst. prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi, 2B - subst. o możliwym działaniu rakotwórczym u ludzi, 3 - subst. nie 
klasyfikowana jako rakotwórcza dla ludzi, 4 - subst. nie wykazująca działania rakotwórczego u ludzi 

uwagi: Związek bardzo lotny - przenosić i przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. Pracować pod sprawnym wyciągiem. 

 

Chlorek oksalilu                                                                                                                              CAS: 79-37-8 
Dichlorek etanodioilu 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, silnie dymiąca na powietrzu, t.w. = 62-65 °C; d = 1,5 g/cm3 
 

   

H314 H331 H335                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa toksycznie w następstwie 
wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P280 P305+P351+P338 P310 

Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 
twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować 
się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą. 

EUH029: W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. 
 

  
T   

R: 14-23-29-34-37 

Reaguje gwałtownie z wodą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Powoduje oparzenia. 
Działa drażniąco na drogi oddechowe. 

    
S: 26-36/37/39-45 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosic odpowiednią odzież ochronną, 
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 

(E)-3-(4-Chlorofenylo)prop-2-enian metylu                                                     CAS: 20754-24-9 
trans-p-Chlorocynamonian metylu 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 74-76 °C 
 

Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych 
możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, 
pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem. 
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C 
 
Chloroform                                                                                                                    CAS: 67-66-3 
Trichlorometan 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o słodkawym zapachu, t.w. = 60,5-61,5 °C; d = 1,49 g/cm3 
 

  

H302 H315 H319 H351 H373                                                                            Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Podejrzewa się, 
że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne 
narażenie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

  P281 P305+P351+P338  

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: 
Ostrożnie płukac wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   

R: 22-38-40-48/20/22 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Szkodliwy, niebezpieczny dla 
zdrowia w następstwie długotrwałego wdychania lub po spożyciu. 

    S: 36/37 

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Cykloheksan                                                                                                                CAS: 110-82-7 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o słabym zapachu nafty, t.w. = 80,7 °C; d = 0,779 g/cm3 
 

   

H225 H304 H315 H336 H410                                                     Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 
śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

  

P210 P261 P273 P301+P310 P331 P501 

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W 
PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. NIE 
wywoływać wymiotów. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji 
odpadów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F+ 

  
Xn 

R: 11-38-65-67-50/53                  

Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.  

 
N   

S: 9-16-25-33-60-61-62 

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
Unikać zanieczyszczenia oczu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Produkt i 
opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą 
charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie 
lub etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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C - D 
 
 
Cykloheksen                                                                                                                CAS: 110-83-8 
Tetrahydrobenzen 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o silnym zapachu nawanianego gazu ziemnego, t.w. = 83 °C; d = 0,811 g/cm3 
 

    

H225 H302 H304 H311                                                                Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Połknięcie i dostanie się przez drogi 
oddechowe może grozić smiercią. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 

 

 P210 P280 P301+P310 P312 P331 

Stosowac rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast 
skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować 
się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F 

  
Xn 

R: 11-21/22-65 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa szkodliwie; może powodować 
uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 

    S: 16-29-33-36/37-62 

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wprowadzać do kanalizacji. Zastosować środki ostrożności 
zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W 
razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.  

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
1,2-Dichlorobenzen                                                                                                                       CAS: 95-50-1 
o-Dichlorobenzen 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 178-180 °C; d = 1,306 g/cm3 
 

  

H302 H315 H319 H335 H410                                                                             Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może 
powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. 

  P261 P273 P305+P-351+P338 P501 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. 
Stosować wymagane środki ochrony osobistej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
Xn 

 
N 

R: 22-36/37/38-50/53 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy 
wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

    
S: 23-60-61 

Nie wdychać gazu/dymu/pary rozpylonej cieczy. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do 
środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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D 
 

N,N-Dimetyloformamid                                                                                              CAS: 68-12-2 
N,N-Dimetyloamid kwasu mrówkowego, DMF 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o słabym zapachu, t.w. = 153 °C; d = 0,944 g/cm3 
 

   

H226 H312+H332 H319 H360D                                                 Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa 
drażniąco na oczy. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.  

 

 P201 P280 P305+P351+P338 P308 P313 

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod 
opiekę lekarza. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

Szybko wchłania się przez skórę. 
 

 

Xn 
Xi   

R: 20/21-36-61 

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie 
matki.  

     
 

inne zagrożenia: Repr.Cat.2: Działający na rozrodczość, kategorii 2. 

uwagi: - 

 
Dimetylosulfotlenek                                                                                                                     CAS: 67-68-5 
Sulfotlenek dimetylowy, DMSO 
 

charakterystyka:      bezbarwna, gęsta, higroskopijna ciecz lub bezbarwne kryształy, bez zapachu, t.t. = 16-19 °C; 
         t.w. = 189 °C; d = 1,10 g/cm3 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
 
2,4-Dinitrofenol                                                                                                            CAS: 51-28-5 
-Dinitrofenol 
 

charakterystyka:      żółte ciało stałe, t.t. = 108-112 °C 
 

  

H301 H311 H331 H373 H400                                                     Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Działa toksycznie po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie w 
następstwie wdychania. Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego 
lub wielokrotnego narażania. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

 

 P261 P273 P280 P301+P310 P311 

Unikać wdychania pyłu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub 
lekarzem. Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
T 

 
N 

R: 23/24/25-33-50 

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 
Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

  
  S: 28-37-45-61 

W przypadku kontaktu ze skórą zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W 
przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Unikać 
zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 
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E 
 
Eter naftowy frakcja 40 - 60                                                                                               CAS: 101316-46-5 
Benzyna lekka, Ligroina 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o słabym zapachu nafty, t.w. = 40-60 °C; d = 0,64-0,67 g/cm3 
 

   

H225 H304 H315 H336 H361 H373 H411                                Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 
śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować 
uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą oddechową. Działa 
toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

  

P210 P261 P273 P281 P301+P310 P331 

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. 
Stosować wymagane środki ochrony osobistej. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast 
skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F+ 

  
Xn 

R: 11-38-48/20-51/53-62-65-67 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne 
zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Działa szkodliwie; 
może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

 
N   

S: 26-61-62 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Unikać zrzutów do środowiska. 
Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
Eugenol                                                                                                                           CAS: 97-53-0 
4-Allilo-2-metoksyfenol, 4-Allilogwajakol 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o zapachu goździków, t.w. = 253 °C; t.t = -9 °C; d = 1,066 g/cm3 
 

  

H302 H315 H317 H319 H334 H335                                            Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną 
skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w 
oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodowac podrażnienie dróg oddechowych.  

  P261 P280 P305+P351+P338 P342 P311 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: 
Skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   

R: 22-36/37/38-42/43 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w następstwie 
narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. 

     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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F 
 
 
1-Fenyloetanol                                                                                                              CAS: 98-85-1 
Alkohol -metylobenzylowy, Alkohol styrallilowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, t.t. = 19-20 °C, t.w. = 204 °C (745 mmHg) 
 

   

H302 H315 H318                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

  P280 P305+P351+P338 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 22-38-41 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
1-Fenylopropan-1-ol                                                                                                    CAS: 93-54-9 
Alkohol -etylobenzylowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 103 °C (14 mmHg); d = 0,994 g/cm3 
 

 

 
H302                                                                                                                                         Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. 

  P- 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 22 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
    S: 23-24/25 

Nie wdychać pary. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
4-Fenylo-2,2':6',2"-terpirydyna                                                                          CAS: 58345-97-4 
 
 

charakterystyka:      ciało stałe, t.t. = 206-208 °C 
 

Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych 
możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, 
pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem. 
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F - G - H 
 

9-Formyloantracen                                                                                                    CAS: 642-31-9 
9-Antracenokarbaldehyd, 9-Antraldehyd 
 

charakterystyka:      żółte igłowate kryształy, t.t. = 103-105 °C 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
 

3-Formylochromon                                                                                               CAS: 17422-74-1 
4-Okso-4H-1-benzopirano-3-karbaldehyd 
 

charakterystyka:      bezbarwne lub żółte kryształy, t.t. = 151-153 °C 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
 

Glikol etylenowy                                                                                                        CAS: 107-21-1 
Etano-1,2-diol 
 

charakterystyka:      bezbarwna, gęsta ciecz, bez zapachu, t.w. = 195-198 °C; d = 1,113 g/cm3 
 

 

 H302                                                                                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. 

  P- 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 22 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
     
 

inne zagrożenia: - 
uwagi: - 
 

Heksan                                                                                                                                              CAS: 110-54-3 
n-Heksan 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o prawie niewyczuwalnym zapachu, t.w. = 69 °C; d = 0,659 g/cm3 
 

   

H225 H304 H315 H336 H361 H373 H411                                Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 
śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować 
uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą oddechową. Działa 
toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

  

P210 P261 P273 P281 P301+P310 P331 

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. 
Stosować wymagane środki ochrony osobistej. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast 
skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F+ 

  
Xn 

R: 11-38-48/20-51/53-62-65-67 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne 
zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Działa szkodliwie; 
może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

 
N   

S: 9-16-29-33-36/37-61-62 

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
Nie wprowadzać do kanalizacji. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nosić 
odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z 
instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i 
pokazać opakowanie lub etykietę. 
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H 
 
Hesperydyna                                                                                                               CAS: 520-26-3 
7-Ramnoglukozyd hesperetyny 
 

charakterystyka:      bezbarwny lub lekko szary drobnokrystaliczny proszek, t.t. = 252 °C 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
 
Hydrobenzoina                                                                                                           CAS: 492-70-6 
1,2-Difenyloetano-1,2-diol 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
 
2'-Hydroksyacetofenon                                                                                            CAS: 118-93-4 
o-Hydroksyacetofenon, 2-Acetylofenol 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.t. = 3-6 °C; t.w. = 213 °C (717 mmHg); d = 1,131 g/cm3 
 

 

 H315 H319 H335                                                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
7-Hydroksy-4-metylokumaryna                                                                                              CAS: 90-33-5 
4-Metyloumbelliferon, -Metyloumbelliferon 
 

charakterystyka:      bezbarwne kryształy o słabym, słodkawym zapachu świeżego siana, t.t. = 113-115 °C 
 

 

 H315 H319 H335                                                                                                           Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 

 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    
S: 22-26-36 

Nie wdychac pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią 
odzież ochronną.                                                                                                                                                                                                     . 
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H - J 
 
 
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on                                                                          CAS: 123-42-2 
Alkohol diacetonowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 166 °C; d = 0,931 g/cm3 
 

    

H226 H319                                                                                                            Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.  

  P305+P351+P338  

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

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 

  
Xi   R: 36 

Działa drażniąco na oczy.  
     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Jodek 4-[(E)-2-(4-hydroksyfenylo)etenylo]-1-metylopirydyniowy              CAS: 20288-72-6 
 
 

charakterystyka:      ciemnoczerwone ciało stałe, t.t. = 230-260 °C 
 

Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych 
możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, 
pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem. 

 
 
Jodometan                                                                                                                     CAS: 74-88-4 
Jodek metylu 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 41-43 °C; d = 2,28 g/cm3 
 

  

H301 H312 H315 H331 H335 H351                                           Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Działa toksycznie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. 
Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Podejrzewa się, że powoduje raka.  

  P261 P280 P301+P310 P311 

Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: 
Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. Skontaktować się z Ośrodkiem 
Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
T 

  
Xi 

R: 21-23/25-37/38-40 

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na drogi 
oddechowe i skórę Ograniczone dowody działania rakotwórczego. 

     
 

inne zagrożenia: Substancja powodująca powstanie pęcherzy., Szybko wchłania się przez skórę. 

uwagi: - 
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K 
 

Kurkumina                                                                                                                   CAS: 458-37-7 
Diferuloilometan, Natural Yellow 3 
 

charakterystyka:      pomarańczowy, drobnokrystaliczny proszek, t.t. = 182-184 °C 
 

 

 
H315 H319 H335                                                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodowac podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

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

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 
     
 

Kwas adypinowy                                                                                                        CAS: 124-04-9 
Kwas heksanodiowy 
 

charakterystyka:      bezbarwne kryształy, t.t. = 151-154 °C 
 

 

 
H319                                                                                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na oczy. 

  P305+P351+P338 

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

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36 

Działa drażniąco na oczy. 
    S: - 
 

Kwas benzoesowy                                                                                                        CAS: 65-85-0 
Kwas benzenokarboksylowy 
 

charakterystyka:      bezbarwne kryształy, t.t. = 121-125 °C 
 

   

H318 H335                                                                                    Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P280 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
C   R: 37-41 

Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
    S: 26-39 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary lub ochronę twarzy. 

 
 



Pracownia Zaawansowanej Chemii Organicznej                                                                    Zakład Chemii Organicznej UJ 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 22

K 
 
 
Kwas 2-chloropropanowy                                                                                    CAS: 29617-66-1 
Kwas -chloropropionowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 77 °C (10 mmHg); d = 1,249 g/cm3 
 

   

H302 H312 H314                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne 
oparzenia skóry oraz  uszkodzenia oczu. 

  P280 P305+P351+P338 P310 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem  Zatruć 
lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
C   R: 21/22-35 

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia. 
    S: 23-26-28-36/37/39-45 

Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice 
ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to 
możliwe, pokaż etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
Kwas octowy                                                                                                                                    CAS: 64-19-7 
Kwas octowy lodowaty, Kwas etanowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o silnym zapachu octu, t.t. = 16,2 °C; t.w. = 117-118 °C; d = 1,049 g/cm3 
 

   

H226 H314                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

  P280 P305+P351+P338 P310 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć 
lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

Ta substancja nie jest uważana za toksyczną, trwałą w środowisku ani ulegającą bioakumulacji (PBT); Ta substancja nie jest 
uważana za bardzo trwałą w środowisku i ulegającą dużej bioakumulacji (vPvB). 

 

  
F+ 

  
C R: 10-35 

Produkt łatwo palny. Powoduje poważne oparzenia. 

    
S: 23-26-45 

Nie wdychać gazu/dymu/pary rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, 
pokaż etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: 
Praca wyłącznie pod sprawnym wyciągiem w rękawicach ochronnych. Przenosić i przechowywać wyłącznie w zamkniętych 
naczyniach. Rozlany kwas należy niezwłocznie zneutralizować np. wodorowęglanem sodu, a następnie powierzchnię zmyć 
wodą i wytrzeć do sucha. 
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K - M 
 

Kwas p-toluenosulfonowy monohydrat                                                              CAS: 6192-52-5 
Kwas 4-metylobenzenosulfonowy jednowodny 
 

charakterystyka:      bezbarwne kryształy, t.w. = 103-106 °C 
 

 

 H315 H319 H335                                                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    S: 26 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 

4'-Metyloacetofenon                                                                                                CAS: 122-00-9 
p-Metyloacetofenon, Keton metylowo-4'-metylofenylowy, Keton metylowo-p-tolilowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.t. = 22-24 °C; t.w. = 226 °C; d = 1,005 g/cm3 
 

 

 H302                                                                                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. 

  P- 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 22 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 

4-Metylopent-3-en-2-on                                                                                           CAS: 141-79-7 
Tlenek mezytylu  
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 129 °C; d = 0,858 g/cm3 
 

    

H226 H302+H312+H332                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie 
wdychania.  

  P280 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
Xn   R: 10-20/21/22 

Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 
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M - O 
 

4-Metylopirydyna                                                                                                                       CAS: 108-89-4 
4-Pikolina, -Pikolina 
 

charakterystyka:      bezbarwna lub bladożółta ciecz, t.w. = 145 °C; d = 0,957 g/cm3 
 

  

H226 H302 H311 H315 H319 H332 H335                                Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 
Działa drażniąco na skórę Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P280 P305+P351+P338 P312 

Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

 

 

  
T   

R: 10-20/22-24-36/37/38 

Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco 
na oczy, drogi oddechowe i skórę. 

    
S: 26-36-45 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W 
przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 

MOED                                                                                                                       CAS: 67106-77-8 
1-Metylo-4-[2-(4-oksocykloheksa-2,5-dienylideno)etylideno]-1,4-dihydropirydyna 
 

charakterystyka:      ciemnoczerwone ciało stałe, t.t. = 260 °C 
 

Karta charakterystyki nie została opracowana. Brak danych dotyczących wpływu związku na organizm człowieka i innych 
możliwych zagrożeń. Związek należy zatem traktować jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Zachować ostrożność, 
pracować w rękawicach ochronnych pod sprawnym wyciągiem. 
 

Octan etylu                                                                                                                  CAS: 141-78-6 
Etanian etylu, Ester etylowy kwasu octowego 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz o słodkawym zapachu, t.w. = 76,5-77,5 °C; d = 0,902 g/cm3 
 

    

H225 H319 H336                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności i 
zawroty głowy. 

  P261 P305+P351+P338  

Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 

  
F 

  
Xi 

R: 11-36-66-67 

Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

    S: 9-16-23  

Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić 
tytoniu. Nie wdychać pary rozpylonej cieczy. 
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O - P 
 

-Onoceryna                                                                                                               CAS: 511-01-3 
Onocera-8(2),14(27)-dieno-3,21-diol, -Onocerol, -Ocerol 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 208-210 °C 
 

 

 H302                                                                                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu.  

  P -  
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   R: 22 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
    S: 22-24/25  

Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.                                                                                                                                               . 
 

Piperydyna                                                                                                                                      CAS: 110-89-4 
Heksahydropirydyna 
 

charakterystyka:      bezbarwna lub bladożółta ciecz o nieprzyjemnym zapachu, t.w. = 106 °C; d = 0,862 g/cm3 
 

  

H225 H311+H331 H314                                                               Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie 
wdychania. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  

 

 P210 P261 P280 P305+P351+P338 P312 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast 
skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

 

 

  

F+ 

  
T R: 10-20/22-24-36/37/38 

Produkt wysoce łatwopalny. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Powoduje oparzenia. 

  
C   

 

 
Piperyna                                                                                                                         CAS: 94-62-2 
1-Piperoilopiperydyna 
 

charakterystyka:      bezbarwne lub żółte kryształy, t.t. = 56 °C, d = 0,79 g/cm3 
 

 

 H302                                                                                                                                          Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu.  

  P -  

- 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 22 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
    S: 22-24/25  

Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
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P - S 
 
 
Propiofenon                                                                                                                   CAS: 93-55-0 
Keton etylowo-fenylowy 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.t. = 17-19 °C; t.w. = 218 °C; d = 1,009 g/cm3 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
 
Rezorcyna                                                                                                                    CAS: 108-46-3 
Rezorcynol, 1,3-Benzenodiol 
 

charakterystyka:      bladobeżowe, krystaliczne płytki o słabym zapachu fenolu, t.t. = 109-112 °C; 
 

  

H302 H315 H319 H400                                                                                        Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo 
toksycznie na organizmy wodne. 

  P273 P305+P351+P338  

Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi 

 
N R: 22-36/38-50 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
    S: 26-61 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Unikać zrzutów do środowiska. 
Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
Szczawian bis(2,4-dinitrofenylu)                                                                        CAS: 16536-30-4 
Szczawian 2,4-dinitrofenylu, DNPO 
 

charakterystyka:      bladobeżowe ciało stałe, t.t. = 189-190 °C 
 

 

 
H315 H319 H335                                                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    R: 26-36 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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S - T 
 
 
Szczawian bis(2,4,6-trichlorofenylu)                                                                    CAS: 1165-91-9 
Szczawian 2,4,6-trichlorofenylu, TCPO 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 187-193 °C 
 

 

 H315 H319 H335                                                                                                                     Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 36/37/38 

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    R: 26-36 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Tlenek trifenylofosfiny                                                                                              CAS: 791-28-6 
Tlenek trifenylofosforu(V) 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 150-157 °C 
 

 

 
H302 H315 H319 H335                                                                                                           Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych. 

  P261 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać.  

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xi   R: 22-36/37/38 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

    R: 26 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 
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T 
 
 
Toluen                                                                                                                           CAS: 108-88-3 
Metylobenzen 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, t.w. = 110 °C; d = 0,865 g/cm3 
 

   

H225 H304 H315 H336 H361d H373                                        Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 
śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie 
narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie. 

 

 P210 P261 P281 P301+P310 P331 

Przechowywać zdala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Unikać wdychania mgły/par rozpylonej cieczy. Stosować wymagane środki ochrony 
indywidualnej. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub 
lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F+ 

  
Xi 

R: 11-38-48/20-63-65-67 

Wysoce łatwopalny. Działa drażniąco na skórę. Szkodliwy: niebezpieczny dla zdrowia w następstwie długotrwałego 
wdychania. Ryzyko uszkodzenia płodu. Może spowodować uszkodzenie płuc. Opary mogą powodować osłabienie i zawroty 
głowy. 

    
S: 36/37-46-62 

Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza, pokaż pojemnik lub etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
2,4,6-Trichlorofenol                                                                                                     CAS: 88-06-2 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 64-66 °C 
 

  

H302 H315 H319 H351 H410                                                                            Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Podejrzewa się 
że powoduje raka. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

 P273 P281 P305+P351 P338 P501 

Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do 
autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
Xn 

 
N 

R: 22-36/38-40-50/53                  

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Działa bardzo 
toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.  

    
S: 36/37-60-61 

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad 
niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.  

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
 



Pracownia Zaawansowanej Chemii Organicznej                                                                    Zakład Chemii Organicznej UJ 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 29

T 
 
Trietyloamina                                                                                                                                CAS: 121-44-8 
 
 

charakterystyka:      bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu, t.w. = 88,8 °C; d = 0,726 g/cm3 
 

  

H225 H302 H312 H314 H332                                                     Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze 
skóra. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie 
wdychania. 

 

 P210 P280 P305+P351+P338 P310 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 
wzbronione. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z 
Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
F 

  
C 

R: 11-20/21/22-35 

Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje 
poważne oparzenia. 

  
Xn   

 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: 
Praca wyłącznie pod sprawnym wyciągiem w rękawicach ochronnych. Przenosić i przechowywać wyłącznie w zamkniętych 
naczyniach. 

 
Trifenylofosfina                                                                                                          CAS: 603-35-0 
Trifenylofosfan 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 79-81 °C 
 

  

H302 H317 H373 H413                                                                                        Hasło ostrzegawcze:  Uwaga 

Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować 
uszkodzenie narządów (Układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą 
oddechową. Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.  

  P280 

Stosować rękawice ochronne. 
 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

 
Xn   

R: 22-43-48/20/22-53 

Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie za skórą. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po 
połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

     
 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
(Trifenylofosforanylideno)octan metylu                                                            CAS: 2605-67-6 
(Metoksykarbonylometyleno)trifenylofosforan 
 

charakterystyka:      bezbarwne ciało stałe, t.t. = 168-172 °C 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
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T 
 
 
2,4,6-Trifenylopirydyna                                                                                                            CAS: 580-35-8 
 
 

charakterystyka:      ciało stałe, t.t. = 138-139 °C 
 

   

H301 H315 H318  H335 H413                                                    Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 

Działa toksycznie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować długotrwałe szkodliwe 
skutki dla organizmów wodnych. 

  P261 P280 P301+P310 P305+P351+P338 

Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: 
Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. 

 

dodatkowe informacje 
o zagrożeniach: 

- 
 

  
T 

 
Xi R: 25-37/38-41 

Działa toksycznie po połknięciu. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

    
S: 26-39-45 

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary lub ochronę twarzy. 
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. 

 

inne zagrożenia: - 

uwagi: - 

 
 
Trimirystyna                                                                                                                CAS: 555-45-3 
Trimirystynian glicerylu, 1,2,3-Tritetradekanoiloglicerol 
 

charakterystyka:      bezbarwne lub bladobeżowe ciało stałe, t.t. = 56 °C 
 

Ta substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna i nie wymaga oznakowania. 
 


