R- věty – Frazele R
Příloha č. 5 vyhlášky č. 232/2004 Sb.
Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky
Frazele standard exprimând natura riscurilor şi instrucţiunile atribuite substanţelor şi
preparatelor periculoase pentru gestionarea lor sigură
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
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R 23
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30

R - VĚTY
Výbušný v suchém stavu
Nebezpečí výbuchu při úderu, tření,
ohni nebo působením jiných zdrojů
zapálení
Velké nebezpečí výbuchu při úderu,
tření, ohni nebo působením jiných
zdrojů zapálení
Vytváří vysoce výbušné kovové
sloučeniny
Zahřívání může způsobit výbuch
Výbušný za přístupu i bez přístupu
vzduchu
Může způsobit požár
Dotek s hořlavým materiálem může
způsobit požár
Výbušný při smíchání s hořlavým
materiálem.
Hořlavý
Vysoce hořlavý
Extrémně hořlavý
Prudce reaguje s vodou
Při styku s vodou uvolňuje extrémně
hořlavé plyny
Výbušný při smíchání s oxidačními
látkami
Samovznětlivý na vzduchu
Při používání může vytvářet hořlavé
nebo výbušné směsi par se vzduchem
Může vytvářet výbušné peroxidy
Zdraví škodlivý při vdechování
Zdraví škodlivý při styku s kůží
Zdraví škodlivý při požití
Toxický při vdechování
Toxický při styku s kůží
Toxický při požití
Vysoce toxický při vdechování
Vysoce toxický při styku s kůží
Vysoce toxický při požití
Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
Při používání se může stát vysoce
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FRAZELE - R
Exploziv in stare uscată.
Risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte
surse de aprindere.
Risc mare de explozie la şoc, frecare, foc
sau alte surse de aprindere.
Formează compuşi metalici explozivi foarte
sensibili.
Pericol de explozie sub acţiunea căldurii.
Pericol de explozie în contact sau fără
contact cu aerul.
Poate provoca un incendiu.
Contactul cu materiale combustibile poate
provoca incendiu
Poate exploda în amestec cu materiale
combustibile.
Inflamabil.
Foarte inflamabil.
Extrem de inflamabil.
Reacţionează violent la contactul cu apa.
La contactul cu apa degajă gaze extrem de
inflamabile.
Poate exploda în amestec cu substanţe
oxidante.
Inflamabil în aer, spontan.
În timpul folosirii, poate forma amestec
vapori – aer inflamabil / exploziv.
Poate forma peroxizi explozivi.
Nociv prin inhalare.
Nociv în contact cu pielea.
Nociv în caz de înghiţire.
Toxic prin inhalare.
Toxic în contact cu pielea.
Toxic în caz de înghiţire.
Foarte toxic prin inhalare.
Foarte toxic în contact cu pielea.
Foarte toxic în caz de înghiţire.
La contactul cu apa se degajă gaze toxice.
Poate deveni foarte inflamabil în timpul
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R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 37
R 38
R 39
*R 40

hořlavým
Uvolňuje toxický plyn při styku
s kyselinami
Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku
s kyselinami
Nebezpečí kumulativních účinků
Způsobuje poleptání
Způsobuje těžké poleptání
Dráždí oči
Dráždí dýchací orgány
Dráždí kůži
Nebezpečí velmi vážných nevratných
účinků
Podezření na karcinogenní účinky

**R40
R 41
R 42
R 43
R 44
R 45
R 46
R 48
R 49
R 50
R 51
R 52
R 53
R 54
R 55
R 56
R 57
R 58
R 59
R 60
R 61
R 62
R 63

Nebezpečí vážného poškození očí
Může vyvolat senzibilizaci při
vdechování
Může vyvolat senzibilizaci při styku
s kůží
Nebezpečí výbuchu při zahřátí v
uzavřeném obalu
Může vyvolat rakovinu
Může vyvolat poškození dědičných
vlastností
Při dlouhodobé expozici nebezpečí
vážného poškození zdraví
Může vyvolat rakovinu při vdechování
Vysoce toxický pro vodní organismy
Toxický pro vodní organismy
Škodlivý pro vodní organismy
Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí
Toxický pro rostliny
Toxický pro živočichy
Toxický pro půdní organismy
Toxický pro včely
Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky v životním prostředí
Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
Může poškodit reprodukční schopnost
Může poškodit plod v těle matky

utilizării.
La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.
La contactul cu acizii se degajă gaze foarte
toxice.
Pericol de efecte cumulative.
Provoacă arsuri.
Provoacă arsuri grave.
Iritant pentru ochi.
Iritant pentru sistemul respirator.
Iritant pentru piele.
Pericol de efecte ireversibile foarte grave.
Risc potenţial de efecte ireversibile (*Baza
de date Silver Plater)
Posibil efect cancerigen - dovezi
insuficiente. (**nu a fost preluată încă în
legislaţia românească).
Risc de leziuni oculare grave.
Poate cauza o sensibilizare prin inhalare.
Poate cauza o iritare prin contact cu pielea.
Risc de explozie dacă este încălzit în spaţiu
închis.
Poate cauza cancer.
Poate provoca afecţiuni genetice ereditare.
Pericol de efecte grave asupra sănătăţii în
caz de expunere prelungită.
Poate provoca cancer prin inhalare.
Foarte toxic pentru organismele acvatice.
Toxic pentru organismele acvatice.
Nociv pentru organismele acvatice.
Poate provoca efecte adverse pe termen
lung asupra mediului acvatic.
Toxic pentru floră.
Toxic pentru faună.
Toxic pentru organismele din sol.
Toxic pentru albine.
Poate provoca efecte adverse pe termen
lung asupra mediului înconjurător.
Periculos pentru stratul de ozon.
Poate altera fertilitatea.
Poate provoca efecte nefaste asupra
copilului (foetus) în timpul sarcinii.
Posibil risc de alterare a fertilităţii.

Možné nebezpečí poškození
reprodukční schopnosti
Možné nebezpečí poškození plodu v těle Posibil risc de a dăuna copilului (foetus) în
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R 64
R 65
R 66
R 67
**R 68

matky
Může poškodit kojené dítě
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat
poškození plic
Opakovaná expozice může způsobit
vysušení a popraskání kůže
Vdechování par může způsobit ospalost
a závratě
Možné nebezpečí nevratných účinků

timpul sarcinii.
Risc posibil pentru sugarii hrăniţi cu lapte
matern.
Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare
în caz de înghiţire.
Expunerea repetată poate cauza uscarea sau
crăparea pielii.
Inhalarea vaporilor poate provoca
somnolenţă şi ameţeală.
Risc potenţial de efecte ireversibile. (**nu a
fost preluată încă în legislaţia românească).

Kombinace R vět - Combinaţii de fraze R
R 14/15
R 15/29
R 20/21
R 20/22
R 20/21/22
R 21/22
R 23/24
R 23/25
R 23/24/25
R 24/25
R 26/27
R 26/28
R 26/27/28
R 27/28
R 36/37
R 36/38
R 36/37/38

Prudce reaguje s vodou za uvolňování
extrémně hořlavých plynů
Při styku s vodou uvolňuje toxický,
extrémně hořlavý plyn
Zdraví škodlivý při vdechování a při
styku s kůží
Zdraví škodlivý při vdechování a při
požití
Zdraví škodlivý při vdechování, styku
s kůží a při požití
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při
požití
Toxický při vdechování a při styku
s kůží
Toxický při vdechování a při požití
Toxický při vdechování, styku s kůží
a při požití
Toxický při styku s kůží a při požití
Vysoce toxický při vdechování a při
styku s kůží
Vysoce toxický při vdechování a při
požití
Vysoce toxický při vdechování, styku
s kůží a při požití
Vysoce toxický při styku s kůží a při
požití
Dráždí oči a dýchací orgány
Dráždí oči a kůži
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 37/38

Dráždí dýchací orgány a kůži

R 39/23

Toxický: nebezpečí velmi vážných
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Reacţionează violent cu apa, cu degajare
de gaze extrem de inflamabile.
În contact cu apa se degajă gaze toxice,
extrem de inflamabile.
Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea.
Nociv prin inhalare şi prin înghiţire.
Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi
prin înghiţire.
Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire.
Toxic prin inhalare şi în contact cu pielea.
Toxic prin inhalare şi prin înghiţire.
Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi
prin înghiţire.
Toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire.
Foarte toxic prin inhalare şi în contact cu
pielea.
Foarte toxic prin inhalare şi prin înghiţire.
Foarte toxic prin inhalare, în contact cu
pielea şi prin înghiţire.
Foarte toxic în contact cu pielea şi prin
înghiţire.
Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
Iritant pentru ochi şi pentru piele.
Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi
pentru piele.
Iritant pentru sistemul respirator şi pentru
piele.
Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte
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nevratných účinků při vdechování
Toxický: nebezpečí velmi vážných
R 39/24
nevratných účinků při styku s kůží
Toxický: nebezpečí velmi vážných
R 39/25
nevratných účinků při požití
R 39/23/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných
nevratných účinků při vdechování a
při styku s kůží
R 39/23/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných
nevratných účinků při vdechování a
při požití
R 39/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných
nevratných účinků při styku s kůží a
při požití
Toxický: nebezpečí velmi vážných
R
39/23/24/25 nevratných účinků při vdechování,
styku s kůží a při požití
Vysoce toxický: nebezpečí velmi
R 39/26
vážných nevratných účinků při
vdechování
Vysoce toxický: nebezpečí velmi
R 39/27
vážných nevratných účinků při styku
s kůží
Vysoce toxický: nebezpečí velmi
R 39/28
vážných nevratných účinků při požití
R 39/26/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi
vážných nevratných účinků při
vdechování a při styku s
kůží
R 39/26/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi
vážných nevratných účinků při
vdechování a při požití

grave prin inhalare.
Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte
grave în contact cu pielea.
Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte
grave prin înghiţire.
Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte
grave prin inhalare şi în contact cu pielea.

Vysoce toxický: nebezpečí velmi
vážných nevratných účinků při styku s
kůží a při požití
Vysoce toxický: nebezpečí velmi
R
39/26/27/28 vážných návratných účinků při
vdechování, styku s kůží a při požití
*R 40/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
nevratných účinků při vdechování
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
R 40/21
nevratných účinků při styku s kůží
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
R 40/22
nevratných účinků při požití
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
R
nevratných účinků při vdechování a
40/20/21
při styku s kůží
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
R
nevratných účinků při vdechování a
40/20/22

Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile
foarte grave în contact cu pielea şi prin
înghiţire.
Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile
foarte grave prin inhalare, în contact cu
pielea şi prin înghiţire.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin inhalare.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în
contact cu pielea.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin înghiţire.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin inhalare şi în contact cu pielea.

R 39/27/28
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Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte
grave prin inhalare şi prin înghiţire.
Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte
grave în contact cu pielea şi prin înghiţire.
Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte
grave prin inhalare, în contact cu pielea şi
prin înghiţire.
Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile
foarte grave prin inhalare.
Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile
foarte grave în contact cu pielea.
Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile
foarte grave prin înghiţire.
Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile
foarte grave prin inhalare şi în contact cu
pielea.
Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile
foarte grave prin inhalare şi prin înghiţire.

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin inhalare şi prin înghiţire.
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při požití
R 40/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
nevratných účinků při styku s kůží a
při požití
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
R
40/20/21/22 nevratných účinků při vdechování,
styku s kůží a při požití
Může vyvolat senzibilizaci při
R 42/43
vdechování a při styku s kůží
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného
R 48/20
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného
R 48/21
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici stykem s kůží
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného
R 48/22
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici požíváním
R 48/20/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním a stykem
s kůží
R 48/20/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním a požíváním
R 48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici stykem s kůží a požíváním
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného
R
48/20/21/22 poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním, stykem s kůží
a požíváním
Toxický: nebezpečí vážného
R 48/23
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním
Toxický: nebezpečí vážného
R 48/24
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici stykem s kůží
Toxický: nebezpečí vážného
R 48/25
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici požíváním
R 48/23/24 Toxický: nebezpečí vážného
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním a stykem
s kůží
R 48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného
poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním a požíváním
R 48/24/25 Toxický: nebezpečí vážného
poškození zdraví při dlouhodobé
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Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în
contact cu pielea prin înghiţire.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin inhalare, în contact cu pielea şi prin
înghiţire.
Poate cauza sensibilizare prin inhalare şi
în contact cu pielea.
Nociv: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare.
Nociv: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită în contact
cu pielea.
Nociv: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
înghiţire.
Nociv: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare şi în contact cu pielea.
Nociv: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare şi prin înghiţire.
Nociv: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită în contact
cu pielea şi prin înghiţire.
Nociv: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare, în contact cu pielea şi prin
înghiţire.
Toxic: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare.
Toxic: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită în contact
cu pielea.
Toxic: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
înghiţire.
Toxic: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare şi în contact cu pielea.
Toxic: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare şi prin înghiţire.
Toxic: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită în contact
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expozici stykem s kůží a požíváním
Toxický: nebezpečí vážného
R
48/23/24/25 poškození zdraví při dlouhodobé
expozici vdechováním, stykem s kůží
a požíváním
Vysoce toxický pro vodní organismy,
R 50/53
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí
Toxický pro vodní organismy, může
R 51/53
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí
Škodlivý pro vodní organismy, může
R 52/53
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí
**R 68/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
nevratných účinků při vdechování
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
** R
nevratných
účinků při styku s kůží
68/21
**R 68/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
nevratných účinků při požití
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
**R
nevratných účinků při vdechování a
68/20/21
při styku s kůží
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
**R
nevratných účinků při vdechování a
68/20/22
při požití
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
**R
nevratných
účinků při styku s kůží a
68/21/22
při požití
Zdraví škodlivý: možné nebezpečí
**R
68/20/21/22 nevratných účinků při vdechování, při
styku s kůží a při požití

cu pielea şi prin înghiţire.
Toxic: pericol de afectare serioasă a
sănătăţii la expunere prelungită prin
inhalare, în contact cu pielea şi prin
înghiţire.
Foarte toxic pentru organismele acvatice,
poate cauza efecte nefavorabile pe termen
lung asupra mediului acvatic.
Toxic pentru organismele acvatice, poate
cauza efecte nefavorabile pe termen lung
asupra mediului acvatic.
Nociv pentru organismele acvatice, poate
cauza efecte nefavorabile pe termen lung
asupra mediului acvatic.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin inhalare.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în
contact cu pielea.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin înghiţire.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin inhalare şi în contact cu pielea.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin inhalare şi prin înghiţire.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în
contact cu pielea prin înghiţire.
Nociv: risc posibil de efecte ireversibile
prin inhalare, în contact cu pielea şi prin
înghiţire.

(**nu au fost preluate încă în legislaţia românească).
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Příloha - Anexa 6
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání: S – věty
Frazele standard exprimând recomandările de prudenţă privind substanţele şi
preparatele periculoase: Frazele S

S7

Uchovávejte uzamčené
Uchovávejte mimo dosah dětí
Uchovávejte na chladném místě
Uchovávejte mimo obytné objekty
Uchovávejte pod .... (příslušnou
kapalinu specifikuje výrobce a
dovozce)
Uchovávejte pod ......(inertní plyn
specifikuje výrobce a dovozce)
Uchovávejte obal těsně uzavřený

S8

Uchovávejte obal suchý

S9

Uchovávejte obal na dobře větraném
místě
Neuchovávejte obal těsně uzavřený

S1
S2
S3
S4
S5
S6

S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

A se păstra sub cheie.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra într-un loc răcoros.
A se păstra departe de zonele locuite.
A se păstra sub… (fabricantul va specifica
un lichid potrivit).
A se păstra sub… (fabricantul va specifica
un gaz inert).
A se păstra containerul/recipientul închis
ermetic.
A se păstra containerul/recipientul la
adăpost de umiditate.
A se păstra containerul/recipientul într-un
loc bine ventilat.
A nu se închide ermetic
containerul/recipientul.
A se păstra departe de hrană, băuturi şi
hrana pentru animale.
A se păstra departe de … (fabricantul va
indica materialele incompatibile).

Uchovávejte odděleně od potravin,
nápojů a krmiv
Uchovávejte odděleně od ...(vzájemně
se vylučující látky uvede výrobce a
dovozce)
Chraňte před teplem
Uchovávejte mimo dosah zdrojů
zapálení - Zákaz kouření

A se păstra departe de căldură.
A se păstra departe de orice flacără sau
sursă de scântei. – Fumatul interzis.

Uchovávejte mimo dosah hořlavých
materiálů
Zacházejte s obalem opatrně a opatrně
jej otevírejte
Nejezte a nepijte při používání
Nekuřte při používání
Nevdechujte prach
Nevdechujte plyny/ dýmy/ páry/
aerosoly (příslušný výraz specifikuje
výrobce a dovozce)
Zamezte styku s kůží
Zamezte styku s očima
Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc

A se păstra departe de materiale
combustibile.
A se manipula şi a se deschide recipientul
cu prudenţă.
A nu manca şi bea în timpul utilizării.
Fumatul interzis în timpul utilizării.
A nu inspira praful.
A nu inspira gazul/ fumul/ vaporii/
aerosolii [fabricantul va indica
termenul(ii) corespunzător(i)].
A se evita contactul cu pielea.
A se evita contactul cu ochii.
În cazul contactului cu ochii, se spală
imediat cu multă apă şi se consultă un
specialist.
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S27
S28

S29
S30
S33
S35

Okamžitě odložte veškeré
kontaminované oblečení
Při styku s kůží okamžitě omyjte
velkým množstvím .....(vhodnou
kapalinu specifikuje výrobce a
dovozce )
Nevylévejte do kanalizace
K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte
vodu
Proveďte preventivní opatření proti
výbojům statické elektřiny
Tento materiál a jeho obal musí být
zneškodněny bezpečným způsobem

S36

Používejte vhodný ochranný oděv

S37
S38

Používejte vhodné ochranné rukavice
V případě nedostatečného větrání
používejte vhodné vybavení pro
ochranu dýchacích orgánů
Používejte osobní ochranné
prostředky pro oči a obličej
Podlahy a předměty znečistěné tímto
materiálem čistěte .... (specifikuje
výrobce a dovozce)
V případě požáru nebo výbuchu
nevdechujte dýmy
Při fumigaci nebo rozprašování
používejte vhodný ochranný
prostředek k ochraně dýchacích
orgánů (specifikaci uvede výrobce a
dovozce)
V případě požáru použijte ... (uveďte
zde konkrétní typ hasicího zařízení.
Pokud zvyšuje
riziko voda, připojte “Nikdy
nepoužívat vodu”)
V případě nehody, nebo necítíte-li se
dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení)
Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení
Uchovávejte při teplotě nepřesahující
...°C (specifikuje výrobce a dovozce )

S39
S40
S41
S42

S43

S45

S46
S47
S48

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu .....
(vhodnou látku specifikuje výrobce a
dovozce)
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A se scoate imediat orice îmbrăcăminte
murdară sau stropită.
După contactul cu pielea, se spală imediat
cu multă … (se va indica de către
fabricant produsul corespunzător).
A nu se arunca la canalizare.
A nu turna niciodată apă peste acest
produs.
A se evita acumularea de sarcini
electrostatice.
A nu se arunca acest produs şi ambalajul
său decât după ce s-au luat toate
precauţiile.
A se purta echipamentul de protecţie
corespunzător.
A se purta mănuşi corespunzătoare.
În cazul unei ventilaţii insuficiente a se
purta un echipament respirator
corespunzător.
A se purta masca de protecţie a ochilor/a
feţei.
Pentru curăţirea solului sau a obiectelor
murdărite de acest produs, folosiţi … (va
fi precizat de către fabricant).
A nu se inspira fumul în caz de incendiu
şi/sau explozie.
În timpul fumegărilor/pulverizărilor, a se
purta un echipament respirator
corespunzător [fabricatul va indica
termenul(ii) corespunzător(i)].
În caz de incendiu se va utiliza…
(Fabricantul va preciza mijloacele de
stingere.
Dacă apa măreşte riscurile,
se va adăuga “Niciodată nu folosiţi apă”).
În caz de accident sau boală, a se consulta
imediat medicul (Dacă este posibil, a i se
arăta eticheta).
În caz de înghiţire, a se consulta imediat
medicul şi a i se arăta ambalajul sau
eticheta.
A se păstra la o temperatură care nu
depăşeşte ...°C (temperatura va fi
specificată de fabricant).
A se păstra umed cu… (materialul
corespunzător va fi indicat de fabricant).

S- věty – Frazele S
S49
S50
S51
S52
S53
S56
S57
S59
S60
S61
S62
S63
S64

Uchovávejte pouze v původním obalu
Nesměšujte s ..... (specifikuje výrobce
a dovozce)
Používejte pouze v dobře větraných
prostorách
Nedoporučuje se pro použití v
interiéru na velké plochy
Zamezte expozici - před použitím si
obstarejte speciální instrukce
Zneškodněte tento materiál a jeho
obal ve sběrném místě pro zvláštní a
nebezpečné odpady
Použijte vhodný obal k zamezení
kontaminace životního prostředí
Informujte se u výrobce nebo
dodavatele o regeneraci nebo
recyklaci
Tento materiál a jeho obal musí být
zneškodněny jako nebezpečný odpad
Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy
Při požití nevyvolávejte zvracení:
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte tento obal nebo označení
V případě nehody při vdechnutí
přeneste postiženého na čerstvý
vzduch a ponechte jej v klidu
Při požití vypláchněte ústa velkým
množstvím vody (pouze je-li
postižený při vědomí)

A se păstra numai în ambalajul original.
A nu amesteca cu …(va fi indicat de
fabricant).
A se utiliza numai în locuri bine aerisite.
A nu se utiliza pe suprafeţe mari în
încăperi locuite.
A se evita expunerea – a se procura
instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
A se arunca produsul şi ambalajul său la
un centru de colectare a deşeurilor
periculoase sau speciale.
A se utiliza un ambalaj corespunzător
pentru evitarea oricărei contaminări a
mediului înconjurător.
Adresaţi-vă fabricantului / furnizorului
pentru informaţii privind recuperarea /
reciclarea.
Acest produs şi/sau ambalajul său se vor
depozita ca un deşeu periculos.
A se evita aruncarea în mediul
înconjurător. A se consulta instrucţiunile
speciale/ fişele cu date de securitate.
În caz de înghiţire, a nu se provoca voma:
a se consulta imediat un medic şi a i se
arăta ambalajul sau eticheta.
În caz de accident prin inhalare, se
transportă victima în afara zonei
contaminare şi se lasă în stare de repaus.
În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă
(numai dacă persoana este conştientă).

Kombinace S- vět - Combinaţii de fraze S
S1/2
S3/7
S3/9/14

S3/9/14/49

S3/9/49

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah
dětí
Uchovávejte obal těsně uzavřený na
chladném místě
Uchovávejte na chladném, dobře
větraném místě odděleně od ....
(vzájemně se vylučující
látky uvede výrobce )
Uchovávejte pouze v původním obalu
na chladném dobře větraném místě,
odděleně od .... (vzájemně se
vylučující látky uvede výrobce a
dovozce)
Uchovávejte pouze v původním obalu
9

Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna
copiilor.
Păstraţi ambalajul închis ermetic, într-un
loc răcoros.
Păstraţi într-un loc răcoros, bine ventilat
departe de … (fabricantul va indica
materialele incompatibile).
Păstraţi numai în ambalajul original, întrun loc răcoros, bine ventilat, departe de
(fabricantul va indica materialele
incompatibile).
Păstraţi numai în ambalajul original, într-

S- věty – Frazele S

S3/14
S7/8
S7/9
S7/47

S20/21
S24/25
S27/28

S29/35
S29/56

S36/37
S36/37/39
S36/39
S37/39
S47/49

na chladném, dobře větraném místě
Uchovávejte na chladném místě,
odděleně od (vzájemně se vylučující
látky uvede výrobce a dovozce)
Uchovávejte obal těsně uzavřený a
suchý
Uchovávejte obal těsně uzavřený, na
dobře větraném místě
Uchovávejte obal těsně uzavřený, při
teplotě nepřesahující .... °C
(specifikuje výrobce
a dovozce )
Nejezte, nepijte a nekuřte při
používání
Zamezte styku s kůží a očima
Při styku s kůží okamžitě odložte
veškeré kontaminované oblečení a
kůží okamžitě omyjte velkým
množstvím .....(vhodnou kapalinu
specifikuje výrobce a dovozce )
Nevylévejte do kanalizace, tento
materiál a jeho obal musí být
zneškodněny bezpečným způsobem.
Nevylévejte do kanalizace,
zneškodněte tento materiál a jeho obal
ve sběrném místě pro zvláštní a
nebezpečné odpady.
Používejte vhodný ochranný oděv a
ochranné rukavice
Používejte vhodný ochranný oděv,
ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obličejový štít
Používejte vhodný ochranný oděv a
ochranné brýle nebo obličejový štít
Používejte vhodné ochranné rukavice
a ochranné brýle nebo obličejový štít
Uchovávejte pouze v původním obalu
při teplotě nepřesahující .... °C
(specifikuje výrobce a dovozce)
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un loc răcoros, bine ventilat.
Păstraţi într-un loc răcoros, departe de…
(fabricantul va indica materialele
incompatibile).
Păstraţi ambalajul închis ermetic şi uscat
(ferit de umiditate).
Păstraţi ambalajul închis ermetic şi într-un
loc bine ventilat.
Păstraţi ambalajul închis ermetic şi la o
temperatură care să nu depăşească …0C
(temperatura va fi specificată de
fabricant).
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul
folosirii.
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
După contactul cu pielea, îndepărtaţi
hainele contaminate şi spălaţi imediat cu
mult … (va fi specificat de fabricant).
Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest
produs şi ambalajul sau într-un loc sigur.
Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest
produs şi ambalajul sau la punctul de
colectare a deşeurilor periculoase sau
speciale.
Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi
corespunzătoare.
Purtaţi echipament de protecţie
corespunzător, mănuşi şi mască de
protecţie pentru ochi/faţă.
Purtaţi echipament de protecţie
corespunzător şi mască de protecţie pentru
ochi/faţă.
Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască
de protecţie pentru ochi/faţă.
Păstraţi numai în ambalajul original la o
temperatură ce nu depăşeşte… °C
(temperatura va fi specificată de
fabricant).

