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Næste skridt
Tjek dit produkts etiket: Indeholder 
det piktogrammerne og fare- og 
sikkerhedssætningerne?  Hvis ikke, kan du få 
hjælp her:  

 • Sikkerhedsdatablad: Punkt 2 i 
sikkerhedsdatabladet indeholder 
klassificerings- og mærkningsoplysninger

 • ECHA's websted 
 • Brancheforeningen
 • Den nationale CLP-helpdesk: Her kan du få 

oplysninger på dit eget sprog
 • ECHA's fortegnelse over klassificering og 

mærkning: Du kan se, hvordan et stof er blevet 
klassificeret af andre virksomheder, og om det 
har en harmoniseret klassificering

 • Anvend den harmoniserede klassificering for 
stoffer

 • Anvend leverandørens klassificering 
og mærkning, hvis du ikke ændrer 
sammensætningen af kemikalierne

 • Emballér og mærk din blanding i 
overensstemmelse med CLP-forordningen 
 
Du kan læse mere om CLP-forordningen her: 
 » http://echa.europa.eu/da/regulations/clp/

understanding-clp

Juridiske udtryk og vigtige oplysninger findes 
på 23 EU-sprog. Du kan anvende ECHA's 
online-termtjeneste til at downloade fare- og 
sikkerhedssætninger til etiketterne.

 » http://echa-term.echa.europa.eu/da/home

Find svar på ofte stillede spørgsmål her:
 » http://echa.europa.eu/da/support/qas-support

 
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Klassificering, mærkning og emballering af farlige 
kemikalier i EU er baseret på et internationalt 
aftalt system. Det letter international handel og 
sikrer konsistent kommunikation af kemisk fare 
og medfører dermed bedre helbred, sikkerhed og 
omsorg for miljøet. Overholdelse af et enkelt sæt 
regler over hele verden skaber offentlig tillid til 
den sikre anvendelse af kemikalier. 

Besøg webstedet: 
 » http://echa.europa.eu/da/sme 
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En kort vejledning i klassificering og 
mærkning af kemikalier i EU

Klassificering 
og mærkning af 
kemikalier
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Klassificering, mærkning 
og emballering af 
kemikalier
Hvis din virksomhed leverer farlige 
kemikalier inden for EU, skal du mærke dem i 
overensstemmelse med CLP-forordningen, før du 
markedsfører dem. Kravene i CLP-forordningen 
sikrer, at arbejdstagere og forbrugere i EU bliver 
tydeligt informeret om de farer, der er forbundet 
med kemikalier, gennem relevant klassificering og 
mærkning.  

 » http://echa.europa.eu/da/regulations/clp/
understanding-clp

KEMIKALIE-ETIKETTEN INDEHOLDER: 
 • kemikaliets navn og produktidentifikator
 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer 
 • mængden af kemikaliet i emballagen
 • farepiktogrammer, signalord, fare- og 

sikkerhedssætninger. 
 » http://echa.europa.eu/da/regulations/clp/

labelling

TRÆF EN BESLUTNING OM KLASSIFICERING OG 
MÆRKNING 
Hvis dine kemikalier opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige, skal du mærke dem. Du 
er nødt til at overveje alle fareklasser og forskelle 
og så træffe en beslutning om den relevante 
klassificering for fysiske, sundhedsmæssige 
eller miljømæssige farer. Når du har truffet 
denne beslutning, skal du vælge de korrekte 
mærkningselementer. 

 » http://echa.europa.eu/da/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

ANVENDELSE AF HARMONISERET 
KLASSIFICERING OG MÆRKNING
Visse stoffer har en harmoniseret klassificering og 
mærkning for at sikre, at risici behandles behørigt.  
Anvendelsen af harmoniseret klassificering og 
mærkning er obligatorisk.  Listen over farlige stoffer, 
for hvilke der findes en harmoniseret klassificering 
og mærkning, opdateres løbende.  

 » https://echa.europa.eu/da/information-on-
chemicals/annex-v i-to-clp

ANMELD DINE KEMIKALIERS KLASSIFICERING 
TIL ECHA
Hvis du markedsfører et farligt stof, skal du inden 
for en måned anmelde dets klassificering og 
mærkning til ECHA.  For importører regnes denne 
måned fra den dag, hvor et stof, som sådant eller 
indeholdt i en blanding, fysisk føres ind i EU.

 » http://echa.europa.eu/da/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

AFTAL KLASSIFICERINGEN OG MÆRKNINGEN 
AF DINE STOFFER MED ANDRE VIRKSOMHEDER 
Hvis du har behov for yderligere klassificerings- 
og mærkningsoplysninger om anmeldte og 
registrerede stoffer fra producenter og 
importører, kan du finde dem i fortegnelsen over 
klassificering og mærkning.

 » https://echa.europa.eu/da/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

TJEK SIKKERHEDSDATABLADENE
Sikkerhedsdatabladene er de vigtigste 
værktøjer til sikring af, at leverandørerne 
formidler tilstrækkelige oplysninger ned gennem 
leverandørkæden, så deres stoffer og blandinger 
kan anvendes sikkert.

 » http://echa.europa.eu/da/safety-data-sheets

CLP-piktogrammer

Risiko for eksplosion ved 
opvarmning 
Meget kold væske – risiko for 
hudforbrænding ved berøring

Livstruende, selv i små 
mængder og efter kortvarig 
eksponering

Fare for varig alvorlig skade på 
helbred

 
Eksplosionsfarlig ved ild, varme, 
vibrationer eller gnidning

 
Kan forårsage eller intensivere 
brand Øger risikoen for brand

Brandfarlig – alvorlig brandfare, 
hvis stoffet udsættes for gnister, 
flammer eller varme

Hud- og øjenirritation 
Negative sundhedsvirkninger 
Farlig for ozonlaget

Hud- og øjenætsende 
Metalætsende

Giftig for organismer, der lever i vand 
Kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet

 » http://echa.europa.eu/da/regulations/clp/clp-
pictograms
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