Citiţi eticheta !
Informaţii pentru utilizatorii industriali şi
instituţionali de detergenţi şi produse de curăţat
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Ca urmare a implementării aducerilor la zi a legislaţiei
privind clasificarea şi etichetarea chimicalelor, în curând
vor apare pe produsele I&I noi etichete de avertizare.
Toate simbolurile de pericol, risc şi informaţii privind siguranţa pe care eraţi obişnuiţi să le vedeţi pe
etichetă, se pot schimba (dar asta nu înseamnă că
produsul este diferit).
Această broşură explică schimbările pentru a ajuta
utilizarea şi manipularea în siguranţă a detergenţilor
şi produselor de curăţat.
Ca întotdeauna:

Vă rugĂm citiţi eticheta. Urmaţi
instruc ţiunile furnizate.

Ce este nou ?
Naţiunile Unite au publicat un nou sistem privind clasificarea şi etichetarea substanţelor
şi amestecurilor chimice: Sistemul Armonizat
Global privind Clasificarea şi Etichetarea (GHS).
Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea
şi Ambalarea (CLP) reprezintă implementarea
GHS în Uniunea Europeană. Afectează toate
chimicalele, inclusiv detergenţii şi produsele
de curăţat pentru utilizarea de către consumatori sau în domeniul Industrial&Instituţional
(I&I).
Regulamentul CLP este obligatoriu începând cu:
1 Decembrie 2010 pentru substanţe
1 Iunie 2015 pentru amestecuri
Substanţele si amestecurile plasate pe piaţă
înainte de aceste date şi care au vechile etichete, pot fi utilizate pentru încă doi ani după 1
Decembrie 2010 şi respectiv 1 Iunie 2015. Până
în 2017 toate etichetele produselor vor trebui
să aibe noile pictograme de pericol.

Pictograme de pericol introduse prin CLP

GHS07: Exclamation mark

GHS05: Corrosion

GHS03: Flame over circle

GHS02: Flame

GHS09: Environment

GHS04: Gas cylinder

GHS06: Skull and crossbones GHS08: Health hazard

Mai există şi alte noi simboluri, dar care nu sunt relevante pentru detergenţi şi produsele de curăţat

Noile pictograme de pericol
Poate că sunteţi deja familiarizat cu simbolurile ce combină culorile portocaliu şi negru,
care apar pe etichetele detergenţilor si produselor de curăţat.
Aceste simboluri de pericol indică faptul că
produsele pe care le utilizaţi pot fi oxidante,
foarte sau extrem de inflamabile, inflamabile,
toxice, corozive, iritante sau periculoase pentru mediu.
Primul lucru pe care îl puteţi remarca este că
noile simboluri de pericol sunt similare simbolurilor „vechi” de pericol cu excepţia unor
forme şi culori diferite. Acum simbolurile sunt
mai apropiate de formele romboidale din
transport.
Totuşi au fost introduse două noi simboluri
de pericol complet noi:
Indică pericole de sănătate
precum ar fi iritarea sau sensibilizarea pielii, iritarea gravă a
ochilor sau că un produs poate
fi dăunător dacă este înghiţit.
Indică pericole mai grave asupra sănătăţii.

Noi cuvinte de avertizare
Pictogramele privind pericolul vor fi însoţite de
“noile” cuvinte introduse
Atenţie (indicând un pericol mai puţin grav)
Pericol (indicând un pericol mai grav)

VECHI
Numele produsului
Iritant pentru ochi
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu
multă apă şi cereţi sfatul medicului.
Purtaţi mănuşi adecvate.
Irritant
Compania X strada XX oraşul Y ţara Z Tel:0123456789

>
NOU

Danger

Numele produsului
Conţine: alcool, c9-11, etoxilat; 3-butoxipropan-2-ol; propileneglicol monobutil eter.
Cauzează iritaţii ale pielii. Cauzează vătămări
severe ale ochiului. Purtaţi manuşi de
protecţie: 1 – 4 ore (perioadă de timp): cauciuc
butil, cauciuc nitril. Purtaţi protecţie pentru
ochi sau faţă. Spălaţi cu multă apă şi săpun.
Scoateţi hainele contaminate. Spălaţi hainele
contaminate înainte de reutilizare. Dacă apare
iritarea pielii: cereţi sfatul medicului.
DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiţi cu atenţie cu
apă pentru câteva minute. Îndepărtaţi lentilele
de contact, dacă se poate face cu uşurinţă.
Continuaţi clătirea. Sunaţi imediat la Centrul
de Informare Toxicologică sau un doctor.

Compania X strada XX oraşul Y ţara Z Tel:0123456789

NB: Exemplele de mai sus sunt furnizate doar în scop ilustrativ.
Dimensiunea pictogramelor şi a etichetei trebuie să se conformeze cerinţelor specifice de utilizare pe ambalaj.

Ştiaţi că

→ Regulamentul CLP înlocuieşte Directiva pri

vind Substanţele Periculoase (DSD) şi Directiva
privind Preparatele Periculoase (DPD).

→ UE a implementat CLP pentru a asigura că

substanţele şi amestecurile sunt clasificate şi
etichetate în acelaşi fel la nivel global. În trecut,
un produs putea fi clasificat ca toxic într-o ţară
dar nu şi în alta. Simboluri diferite au fost utilizate pentru a se indica acelaşi pericol şi unele
ţări nu au niciun sistem de clasificare.

→

Schimbările sunt introduse treptat. Aceasta
înseamnă că – pentru o perioadă limitată de timp
– etichetele conform DPD şi CLP pot fi folosite în
paralel pentru produsele plasate pe piaţă (deşi nu
pe aceeaşi etichetă privind pericolul). Până în 2017
(pentru amestecuri), etichetele tuturor produselor
vor trebui să afişeze “noile” pictograme de pericol.


→

Este posibil ca produse care nu sunt clasificate ca periculoase conform DPD/DSD
să fie etichetate cu o pictogramă de pericol
conform CLP. Aceasta nu înseamnă ca produsul s-a schimbat, ci înseamnă că regulile
de clasificare ale celor două reglementări
sunt diferite (mai stricte conform CLP decât
conform DPD/DSD).

→ În plus, se poate oferi un sfat pentru minimiza

rea riscului privind pericolele chimicalelor ce ar putea produce vătămări. De aceea, noile pictograme
de pericol vor fi însoţite de fraze de precauţie cum
ar fi de exemplu “Purtaţi mănuşi de protecţie”.

Ce puteţi face ?
Cel mai important sfat pentru utilizatorii de
detergenţi şi producătorii de produse de
curăţenie este întotdeauna şi cel mai simplu:
Citiţi eticheta înainte de a utiliza un produs.

Pentru mai multe informaţii citiţi de asemenea
si fişa cu date de securitate. Pentru a utiliza un
produs în siguranţă, urmaţi aceşti paşi:

→ Citiţi eticheta.

Care este clasificarea privind pericolul ?
Găsiţi şi citiţi fişa cu date de securitate.
Este acesta produsul potrivit pentru utilizarea
dorită ? Există precauţii pe care trebuie să
le iau, cum ar fi purtarea de mănuşi, ... ?
Utilizaţi produsul conform instrucţiunilor.

→
→
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