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Förord
I detta dokument beskrivs särskilda bestämmelser om märkningen och förpackningen av
kemiska ämnen och blandningar i enlighet med avdelningarna III och IV i förordning
(EG) nr 1272/20081 (CLP-förordningen eller ”CLP”). Detta dokument är avsett att hjälpa
tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och distributörer av kemiska ämnen och
blandningar att effektivt tillämpa CLP-förordningen.
Denna vägledning innefattar relevanta ändringar från den andra, fjärde, femte och åttonde anpassningen av CLP-förordningen till den tekniska utvecklingen, samt de ändringar som anpassningen av CLP-förordningen till den tekniska utvecklingen har medfört
inom märkning och förpackning av flytande tvättmedel i upplösbara förpackningar för
engångsanvändning (förordning (EU) nr 1297/2014).
Detta dokument innehåller även relevanta ändringar som införts genom kommissionens
förordning (EU) 2017/542 om ändring av CLP-förordningen genom tillägg av bilaga VIII
om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas.
Alla gällande vägledningsdokument från Echa finns på Echas webbplats
https://echa.europa.eu/sv/support/guidance.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353,
31.12.2008, s. 1) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A02008R127220150601)
1
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1. Inledning
1.1 Vem ska läsa detta dokument?
Detta dokument är avsett för leverantörer av kemiska ämnen och blandningar, det vill
säga för


tillverkare och importörer av ämnen,



importörer av blandningar,



nedströmsanvändare av ämnen och blandningar, inklusive formulerare,



distributörer av ämnen och blandningar, inklusive återförsäljare.

Alla leverantörer måste säkerställa att deras ämnen och blandningar är märkta och förpackade i enlighet med bestämmelserna i CLP-förordningen (eller CLP) innan de släpps
ut på EU-marknaden.

1.2 Vad innehåller detta dokument?
Detta dokument ger vägledning om de krav på märkning och förpackning av ämnen och
blandningar som anges i CLP-förordningen. Vägledningen börjar i avsnitt 2 med en allmän översikt, inräknat CLP-förordningens rättsliga bakgrund och omfattning samt uppdatering av CLP-märkningar. I detta avsnitt ges även information om tidsfrister för klassificering, märkning, förpackning och uppdatering av CLP-märkningar. Vägledningen
fortsätter i avsnitt 3 och avsnitt 4, där märknings- och förpackningskraven och bestämmelserna för tillämpningen av CLP-märkningsuppgifterna förklaras. Avsnitt 5 innehåller
vägledning om särskilda aspekter av CLP-faromärkningen (t.ex. undantag från vissa
märknings- och förpackningskrav, samband mellan CLP och märkningsregler vid transport, märkningskrav för särskilda fall av unik förpackning). Slutligen ger avsnitt 6 och
avsnitt 7 i vägledningen praktiska exempel på olika situationer som kan uppstå vid utformningen av etiketter.
Syftet med denna vägledning är framför allt att klargöra


vilka aspekter som bör beaktas när etikettstorleken ska avgöras,



vilka typer av kompletterande uppgifter som är tänkbara och var denna information ska placeras på etiketten (avsnitt 4.8 i detta vägledningsdokument),



villkoren för undantag från märkningskrav på små förpackningar,



sambandet mellan CLP och märkningsreglerna vid transport,



de tekniska kraven för flytande tvättmedel i upplösbara förpackningar för engångsanvändning,



hur man väljer den lämpligaste uppsättningen skyddsangivelser för etiketten,



hur man strukturerar informationen på etiketten för lämplig läsbarhet.

För specifik information om tillämpningen av CLP-kriterierna för fysikaliska, hälsorelaterade och miljömässiga faror, läs Guidance on the application of the CLP criteria (vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna). För en allmän översikt över de grundläggande
dragen och förfarandena i CLP-förfarandet kan det vara bra att läsa Inledande vägledning om CLP-förordningen.
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2. Allmän översikt
2.1 Rättslig bakgrund
CLP-förordningen är EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Den bygger på Förenta Nationernas globala harmoniserade system
för klassificering och märkning av kemikalier (UN GHS). CLP-förordningen trädde i kraft
den 20 januari 2009 inom EU och är nu rättsligt bindande också i länderna i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) (Norge, Island och Liechtenstein)2. CLP-förordningen har helt ersatt bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG (DSD) om farliga ämnen
och direktiv 1999/45/EG (DPD) om farliga preparat från den 1 juni 2015 (se avsnitt 2.4 i
detta vägledningsdokument). CLP-förordningen kan direkt tillämpas av leverantörer
inom EU som tillverkar, importerar, använder eller distribuerar kemiska ämnen och
blandningar.
Denna vägledning förklarar bestämmelserna för märkning och förpackning enligt CLP och
återger med några exempel hur märkningarna kan utformas.
CLP-märkningen måste i allmänhet visa särskilda märkningsuppgifter som övertas från
UN GHS, inklusive faropiktogram, signalord, faro- och skyddsangivelser, i tillämpliga fall
tillsammans med kompletterande uppgifter, som återger den klassificering som ämnet
eller blandningen tilldelats. Samtidigt behåller CLP-förordningen en del märkningsbegrepp från direktivet om farliga ämnen (DSD) och direktivet om farliga preparat (DPD),
såsom undantagen för små förpackningar. För att få plats med viss faroinformation som
ännu inte omfattas av UN GHS, liksom andra märkningsuppgifter som krävs av annan
EU-lagstiftning, har CLP-förordningen infört begreppet ”kompletterande uppgifter” för
märkningen.
Alla distribuerade ämnen och blandningar som klassificerats som farliga och inneslutits i
en förpackning måste vara märkta i enlighet med avdelning III (Faroinformation i form
av märkning) och deras förpackning måste överensstämma med avdelning IV (Förpackning) i CLP-förordningen.
Utöver märkningen används ett annat viktigt verktyg för faroinformation som bara är avsett för yrkesmässiga/industriella användare, nämligen säkerhetsdatabladet (SDS). Det
nödvändiga SDS-formatet och -innehållet fastställs i artikel 31 och bilaga II3 till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reachförordningen). Dessa har anpassats för att överensstämma med UN GHS, och för att vara helt i linje med CLP-förordningen. Informationen
på faromärkningen och i avsnitt 2.2 i SDS, för samma ämne eller blandning, måste överensstämma med varandra4.
För mer information om sammanställningen av säkerhetsdatabladen, se Vägledning om
sammanställning av säkerhetsdatablad.

CLP-förordningen införlivades i EES-avtalet genom Gemensamma EES-kommitténs beslut
nr 106/2012 av den 15 juni 2012 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet (EUT L 309, 8.11.2012, s. 6–6).
2

Kommissionens förordningar nr 453/2010 och nr 2015/830 har ändrat Reachförordningen genom
att bilaga II till Reachförordningen ersätts med bilagorna till dessa förordningar, för att anpassa
kraven
för
säkerhetsdatablad
till
reglerna
för
säkerhetsdatablad
i
UN GHS,
se:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html.
3

De behöriga myndigheterna för införande av Reach och CLP (CARACAL) har godkänt tolkningen att
inget standardkrav behövs för att föra in den unika formuleringsidentifieraren (UFI) i säkerhetsdatabladet (utöver oförpackade blandningar). Observera att ändringsförslagen för bilaga VIII i CLP och
bilaga II i Reach för närvarande diskuteras på CARACAL-nivå (för närmare upplysningar om UFI, se
avsnitt 4.8.1.1 i detta vägledningsdokument).
4
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2.2 Märkningens och förpackningens omfattning enligt CLP-förordningen
Ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden levereras i allmänhet i förpackningar med de nödvändiga märkningsuppgifterna. Ett ämne eller en blandning måste
märkas i enlighet med CLP-reglerna, när


ämnet eller blandningen klassificeras som farliga,



blandningen, även i det fall den inte är klassificerad som farlig, tas upp i artikel 25.6 i CLP. I detta fall måste de kompletterande märkningsuppgifterna i enlighet med del 2 av bilaga II till CLP anges tillsammans med produktbeteckningen,
samt leverantörens namn och telefonnummer.

Ett explosivt föremål (dvs. ett föremål som innehåller minst ett explosivt ämne eller
minst en explosiv blandning) som uppfyller kriterierna i avsnitt 2.1 i bilaga I till CLP
måste dessutom märkas i enlighet med CLP-reglerna.
Ämnen och blandningar som omfattas av förordning (EG) nr 1107/20095 (förordningen
om växtskyddsmedel eller PPPR) eller förordning (EU) nr 528/2012 (förordningen om biocidprodukter eller BPR) måste i tillämpliga fall förses med CLP-märkningsuppgifter. Ämnen och blandningar som omfattas av PPPR måste dessutom bära den kompletterande
angivelsen EUH401 ”För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ
bruksanvisningen” (se CLP, artikel 25.2). Emellertid förblir märkningsbestämmelserna i
dessa rättsakter fullt tillämpliga på alla produkter inom deras respektive område (se
skäl 47 i CLP-förordningen). I dessa rättsakter finns det till exempel separata bestämmelser för uppdateringen av märkningar för sådana ämnen och blandningar, och deras
leverantörer måste tillämpa dessa bestämmelser i stället för CLP-bestämmelserna (se
även artikel 30.3 i CLP). Ännu en avvikelse från CLP-förordningen är att andra bestämmelser tillämpas när det gäller vilken information som får presenteras i form av en folder
som ett alternativt sätt att få plats med de nödvändiga märkningsuppgifterna (se avsnitt 5.3.1.1 i detta vägledningsdokument).
CLP-förordningen innefattar även undantag från märknings- och förpackningskraven, till
exempel för en förpackning som är så liten eller har en sådan form att den inte kan uppfylla de allmänna reglerna för märkning (se avsnitt 5.3.1 i detta vägledningsdokument).
Enligt CLP-förordningen kan leverantörer dessutom utelämna vissa märkningsuppgifter
(se avsnitt 5.3.2 i detta vägledningsdokument).
Vissa ämnen och blandningar får även distribueras till allmänheten utan förpackning, i
vilket fall en kopia av märkningsuppgifterna måste medfölja ämnet eller blandningen, till
exempel på en faktura. För närvarande gäller detta bara färdigblandad cement och betong i vått tillstånd (se avsnitt 5.3.2.4 i detta vägledningsdokument).

2.3 Undantag från märkningskraven för vissa fall
CLP-förordningen definierar de specialfall då undantag medges från märkningskraven
enligt CLP och de villkor under vilka dessa undantag gäller. Ett exempel på ett sådant
specialfall är metaller i massiv form. I artikel 23 d i CLP fastställs att undantag från
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden upphäver rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG
från och med den 14 juni 2011. I artikel 80 i förordning (EG) nr 1107/2009 anges dock att direktiv
91/414/EEG måste fortsätta att gälla för de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till detta
direktiv under vissa övergångsperioder.
5
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märkningskraven i vissa fall gäller för ”metaller i massiv form, legeringar, blandningar
som innehåller polymerer, blandningar som innehåller elastomerer”.
Avsnitt 1.3.4.1 i bilaga I till CLP vidareutvecklar artikel 23 i CLP och fastställer villkoren
för när märkning inte krävs, nämligen ”såvida de inte utgör någon fara för människors
hälsa vid inandning, förtäring eller hudkontakt, eller för vattenmiljön i den form som produkterna förekommer på marknaden”.
Den rättsliga CLP-texten specificerar inte när en form av metall bör betraktas som massiv. Det går inte att ange en förvald gräns för partikelstorleken för att fastställa huruvida
artikel 23 i CLP gäller eller inte gäller för en metall.
För att tillämpa undantaget från märkningsbestämmelserna måste tillverkaren eller leverantören kunna påvisa frånvaron av fara i den form som metallen eller legeringen släpps
på marknaden. Avsnitt 2.1 i säkerhetsdatabladet måste innehålla metallens klassificering
och information om tillämpningen av undantaget från märkning för den form som släpps
på marknaden.
Vad gäller de övriga fallen som beskrivs i artikel 23 i CLP, se artikel och avsnitt 1.3 i bilaga I till CLP, eftersom ingen ytterligare vägledning ges om dessa i detta dokument.

2.4 Tidsfrister för klassificering, märkning, förpackning och uppdatering av faromärkning enligt CLP
CLP-förordningen infördes gradvis före dess fulla tillämpning från den 1 juni 2015. Under
denna övergångsperiod kunde vissa regler i CLP-förordningen och den tidigare lagstiftningen (DSD och DPD) tillämpas parallellt för att ge företagen tid att övergå till CLP-reglerna. Företagen fick dock tillstånd att på frivillig basis tillämpa CLP-förordningen fullt ut
efter att denna trätt i kraft.
Vad gäller ämnen har det varit obligatoriskt att klassificera, märka och förpacka dessa
enligt CLP-förordningen sedan den 1 december 2010. Samma skyldigheter har gällt för
blandningar sedan den 1 juni 2015. Övergångsperioden för blandningar som klassificerats, märkts och förpackats i enlighet med DPD och redan släppts ut på marknaden före
den 1 juni 2015 gick ut den 1 juni 2017.
DSD och DPD kan inte längre tillämpas i något sammanhang, och både ämnen
och blandningar måste nu klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP-förordningen. Denna klassificering måste anges i säkerhetsdatabladet för ämnen och
blandningar. Vad gäller säkerhetsdatabladet är det inte längre ett krav att ange DSDklassificeringar av ämnen i sig eller av komponentämnen i blandningar, eller DPD-klassificeringar av blandningar. Det är bara motsvarande information enligt CLP-förordningen som behöver lämnas in (se även Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad).
Efter en ändring av klassificeringen och märkningen där den reviderade klassificeringen
är strängare eller där det krävs nya kompletterande märkningsuppgifter, kräver artikel 30 i CLP att en leverantör utan otillbörligt dröjsmål uppdaterar denna information på
märkningen, dvs. så snart det är praktiskt möjligt.
Om det krävs andra ändringar av märkningen än de som beskrivs här ovan (t.ex. där
den reviderade klassificeringen är mindre sträng eller där leverantörens kontaktuppgifter
har ändrats) måste leverantören uppdatera märkningen inom 18 månader.
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I de fall en ny eller uppdaterad harmoniserad klassificering uppstår genom en anpassning av CLP-förordningen till den tekniska utvecklingen, tillhandahåller denna anpassning
tillämplighetsdatumet.
Andra märkningsändringar som ska genomföras inom 18 månader är uppdateringen av
märkningsuppgifter för vissa blandningar som omfattas av särskilda regler för kompletterande märkning enligt del 2 i bilaga II till CLP.
Det finns dock separata bestämmelser för uppdatering av märkningar i förordningen om
biocidprodukter (BPR) och förordningen om växtskyddsmedel (PPPR), och leverantörer
av ämnen eller blandningar som omfattas av dessa rättsakter måste tillämpa dessa bestämmelser.
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3. Krav för märkning och förpackning i enlighet med
CLP-förordningen
3.1 Allmänna märkningsregler
Allmänna och särskilda regler för vad en CLP-märkning ska innehålla och hur den ska
användas anges i kapitel 31 i CLP.
Enligt CLP-förordningen måste etiketterna fästas på en eller flera ytor av den behållare
som är i direkt kontakt med ämnet eller blandningen på ett sådant sätt att de är svåra
att avlägsna. De måste även vara läsbara horisontellt när kollit är i sitt normalläge.
Själva märkningsuppgifterna, särskilt faropiktogrammen, måste framträda tydligt mot
bakgrunden. Dessutom måste alla märkningsuppgifter vara av sådan storlek och angivna
med sådant mellanrum att de är lätta att läsa. De måste anges på ett tydligt och outplånligt sätt. Ingen fysisk etikett krävs när märkningsuppgifterna är tydligt angivna på
själva förpackningen.

3.2 Uppgifter vid faromärkning enligt CLP
Enligt artikel 17 i CLP måste ämnen eller blandningar som klassificerats som farliga ha
en etikett som innehåller följande uppgifter:


Namn, adress och telefonnummer till leverantör(er).



Nominell mängd av ämnet eller blandningen i sådana kollin som tillhandahålls till
allmänheten, om inte denna mängd anges någon annanstans på kollit.



Produktbeteckningar.



Faropiktogram, i tillämpliga fall.



Relevant signalord, i tillämpliga fall.



Faroangivelser, i tillämpliga fall.



Lämpliga skyddsangivelser, i tillämpliga fall.



Ett fält för kompletterande uppgifter, i tillämpliga fall.

Enligt bilaga VIII till CLP6 måste en unik formuleringsidentifierare (UFI) i tillämpliga fall
också läggas till, dvs. tryckas eller fästas, på märkningen av blandningar som omfattas
av artikel 45 i CLP och bilaga VIII till CLP (se avsnitt 4.8.1.1 i detta vägledningsdokument)7.
Notera att företrädesprinciper gäller för särskilda märkningsuppgifter. Dessa principer
förklaras närmare i nedanstående avsnitt.


6

Enligt CLP-förordningen måste märkningen skrivas på det officiella språket eller
de officiella språken i den medlemsstat där ämnet eller blandningen släpps ut på

Se kommissionens förordning (EU) 2017/542.

Observera att CARACAL har godkänt möjligheten att trycka den unika formuleringsidentifieraren
på förpackningen nära intill de övriga märkningsuppgifterna, i stället för på etiketten. Eftersom Europeiska kommissionen och de flesta medlemsstater anser att en kombinerad läsning av artikel 32.4
och artikel 31.5 i CLP medger detta, att döma av ett begränsat antal kommentarer från medlemsstaterna, ska diskussionerna om denna rättsliga tolkning slutföras om huruvida den nuvarande lagtexten redan medger en sådan kombinerad läsning eller om en ändring av bilaga VIII, del A, avsnitt 5.2 och artikel 25.7 i CLP är nödvändig.
7
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marknaden, om inte den berörda medlemsstaten föreskriver annat 8. Leverantörer
kan uppfylla detta genom att antingen ta fram flerspråkiga märkningar omfattande de officiella språken i de länder till vilka ämnet eller blandningen levereras,
eller genom att ta fram separata märkningar för varje land, var och en på det berörda språket eller språken.
Leverantörer får på sin märkning använda fler språk än de som krävs, förutsatt att
samma uppgifter anges på alla språk. Detta får dock inte påverka de obligatoriska märkningsuppgifternas läsbarhet eller ge upphov till undantag från märkningskraven, (se avsnitt 5.3.1 i detta vägledningsdokument).

3.3 Placering av uppgifter på etiketten vid faromärkning enligt
CLP
I artikel 32 i CLP anges några begränsade regler som bestämmer uppgifternas placering
på etiketten. Närmare detaljer om hur märkningsuppgifterna placeras överlåts dock till
den person som ansvarar för att sammanställa märkningen. Som allmän regel ska uppgifterna struktureras på ett sätt som är lätt att läsa och förstå. Exempel visas i tabell 1
nedan:

Se tabellen ”Languages required for labels and safety data sheets” (språk som krävs för märkning
och säkerhetsdatablad) som finns på Echas webbplats på: https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/labelling.
8
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Tabell 1: Krav på CLP-märkning jämfört med leverantörens bestämmanderätt
Krav enligt CLP (artikel 32)

Exempel på beslut som överlåts till leverantören

Faropiktogram, signalord, faroangivelser och
skyddsangivelser måste placeras tillsammans
på etiketten.

Det står leverantören fritt att välja hur piktogrammen ska ordnas.

Faroangivelser måste grupperas tillsammans
på etiketten.

Leverantören får välja hur faroangivelserna
ska ordnas.
Leverantören får välja om dessa grupper ska
visas till vänster, till höger eller någon annanstans på etiketten.

Skyddsangivelser måste grupperas tillsammans på etiketten.

Leverantören får välja hur skyddsangivelserna
ska ordnas, men ska se till att de grupperas
tillsammans med faroangivelserna.
Leverantören får välja om dessa grupper ska
visas till vänster, till höger eller någon annanstans på etiketten.

I det fall mer än ett språk används på etiketten måste de faro- och skyddsangivelser som
visas på samma språk grupperas tillsammans
på etiketten.

Om leverantören behöver använda alternativa
sätt för att uppfylla kraven enligt artikel 31 i
CLP vad gäller det eller de språk som krävs i
en viss medlemsstat, får han/hon välja om
detta ska utföras genom utvikbara etiketter,
fastbundna märkningslappar eller en ytterförpackning i enlighet med avsnitt 1.5.1 i bilaga I till CLP.

Alla kompletterande uppgifter som anges i artikel 25 i CLP måste införas i fältet för kompletterande märkning och placeras längs med
märkningsuppgifterna som anges i artikel 17.1 a–g i CLP.

Leverantören får välja hur detta fält ska separeras från det fält som innehåller märkningsuppgifterna som anges i artikel 17.1 a−g.
Han/hon får också bestämma om dessa uppgifter ska placeras på mer än ett ställe på etiketten.

Märkningsuppgifterna måste vara lätta att
läsa (artikel 31.3).

Det rekommenderas att fullständiga meningar
hålls ihop och om möjligt förs in på en enda
rad. Teckenstorlek och mellanrum måste vara
tillräckligt stora och förhålla sig till etikettens
mått.
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3.4 Regler om förpackning av ämnen och blandningar enligt CLP
Innan vi fortsätter med att mer ingående beskriva CLP-kraven för förpackningar bör läsaren känna till de tre CLP-definitionerna:
Artikel 2.35: kolli: slutresultatet av förpackningsförfarandet, bestående av emballaget
och dess innehåll.

Artikel 2.36: förpackning: en eller flera behållare eller andra komponenter eller
material som är nödvändiga för att ytterhöljet ska fullgöra sin inneslutande funktion
och andra säkerhetsfunktioner.

Artikel 2.37: mellanliggande förpackning: förpackning placerad mellan innerförpackning, eller varor, och ytterförpackning.
Artikel 35 i CLP innehåller krav för förpackningar som innehåller farliga ämnen eller
blandningar. Dessa bestämmelser är avsedda att säkerställa att


förpackningen är utformad, konstruerad och försluten så att innehållet inte kan
läcka ut,



materialet i förpackningen och förslutningen inte kan skadas av innehållet eller
vara sådant att det lätt bildar farliga föreningar med detta,



förpackningen och förslutningarna är i alla delar så starka och stadiga att de inte
kan lossna,



förpackningar som är försedda med återförslutbara förslutningar är utformade så
att de kan återförslutas upprepade gånger utan att innehållet läcker ut,



förpackningen inte drar till sig eller väcker nyfikenhet hos barn eller vilseleder
konsumenterna när den tillhandahålls allmänheten,



förpackningen inte har ett utförande eller en design som liknar dem som används
för livsmedel, djurfoder, läkemedel eller kosmetiska produkter, som skulle vilseleda konsumenterna.

Förpackningar som uppfyller kraven i transportlagstiftningen anses uppfylla de krav som
anges i ovanstående punktlista (lägg dock märke till att det vanligtvis inte räcker att
bara uppfylla villkoren i den ovanstående punktlistan för att följa kraven i transportlagstiftningen).
För ämnen och blandningar som ska tillhandahållas allmänheten anges i CLP-förordningens regler för


användning av barnskyddande förslutning (CRF), även kallat barnsäker förslutning (se avsnitt 3.4.1 i detta vägledningsdokument),



användning av taktila (kännbara) varningsmärkningar (TWD) (se avsnitt 3.4.1 i
detta vägledningsdokument),



flytande konsumenttvättmedel i upplösbar förpackning för engångsanvändning
(se avsnitt 3.4.2 i detta vägledningsdokument).

De första två bestämmelserna gäller antingen för en särskild faroklass/farokategori eller
för koncentrationen av särskilda ämnen som ingår i andra ämnen eller blandningar (se
tabellerna 2 och 3 i detta vägledningsdokument).
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3.4.1 Barnskyddande förslutning och taktila (kännbara) varningsmärkningar
Bestämmelserna i detta avsnitt gäller bara för produktförpackningar som är avsedda för
allmänheten, till exempel produkter som saluförs/erbjuds hos en återförsäljare eller ett
försäljningsställe där allmänheten har fri tillgång till dem och produkter som saluförs till
allmänheten genom en webbplats.
Kraven för barnskyddande förslutningar (CRF) och taktila varningsmärkningar (TWD)
gäller inte för produktförpackningar som endast är avsedda för yrkesmässiga användare.
Barnskyddande förslutningar (CRF)
Ett barnsäkert kolli9 är ett kolli som består av en behållare och en lämplig förslutning
som är svår att öppna (eller som gör det svårt att få tillgång till innehållet) för små barn
under femtiotvå månaders ålder, men som vuxna inte finner svår att använda på rätt
sätt10.
Bilaga II till CLP hänvisar till två typer av barnskyddande förslutningar för kollin:


Icke återförslutbar förpackning – en förpackning som inte kan stängas ordentligt igen efter att allt innehåll eller delar av det har tagits ut, såsom en tryckförpackning eller luftrenande refillprodukter.



Återförslutbar förpackning – en förpackning (till exempel en literflaska eller en
femlitersbehållare) som kan stängas igen efter att först ha öppnats, och återanvändas många gånger utan förlorad säkerhet.

För förslutning av ovan nämnda förpackningar kräver bilaga II till CLP överensstämmelse
med följande standarder, i deras senaste lydelse:


EN ISO 8317 (återförslutbara förpackningar) och



CEN EN 862 (icke återförslutbara förpackningar).

Överensstämmelse med dessa standarder får endast intygas av laboratorier som uppfylller kraven i EN ISO/IEC 17025, i dess senaste lydelse. Standarden EN ISO/IEC 17025
avser provningslaboratoriernas kompetens och de krav som dessa måste uppfylla för att
visa att de är tekniskt kompetenta och kan producera tekniskt giltiga resultat. I specialfall som nämns i avsnitt 3.1.4.2 i bilaga II till CLP, dvs. om det verkar uppenbart att en
förpackning är tillräckligt säker för barn eftersom de inte kan få tillgång till innehållet
utan att använda verktyg, behöver proven för återförslutbara och icke återförslutbara
förpackningar inte genomföras11.
Oavsett dess storlek måste förpackningar som distribueras till allmänheten vara försedda
med barnskyddande förslutningar för ämnen eller blandningar


om dessa är klassificerade för akut toxicitet 1–3 – oral (H300 och H301), dermal
(H310 och H311) eller inandning (H330 och H331), STOT-SE 1 (H370), STOT-RE
1 (H372), frätande på huden 1, underkategorier 1A, 1B, 1C (H314), eller



om dessa är klassificerade som en fara vid aspiration (H304) med undantag av

Lägg märke till att terminologin skiljer sig mellan lagtexten i CLP och EN-standarden. CLP-förordningen avser förpackningar försedda med barnskyddande förslutning, medan EN ISO 8317 avser
barnsäkra förpackningar.
9

10

Enligt EN ISO 8317.

11

Läs även rapporten ”Forum pilot project on Child-resistant fastenings”.

Vägledning om märkning och förpackning
Version 4.0 – Mars 2019

21

ämnen och blandningar som släppts ut på marknaden i form av aerosoler eller i
en behållare med förseglad sprejanordning, eller


om dessa innehåller metanol vid en koncentration på minst 3 procent eller diklormetan vid en koncentration på minst 1 procent (se även tabell 3 i detta vägledningsdokument).

Taktila varningsmärkningar (TWD)
Förpackningar som är försedda med en taktil (kännbar) varningsmärkning (TWD) gör det
möjligt för blinda eller synskadade personer att kontrollera om förpackningarna innehåller farliga ämnen eller blandningar. En taktil varningsmärkning måste placeras på förpackningen så att den kan kännas innan innehållet kontrolleras. Varningen måste placeras på ett sådant sätt att eventuellt andra präglade mönster inte orsakar förvirring. Den
taktila varningsmärkningens exakta placering måste överensstämma med standarden EN
ISO 11683.
Den taktila varningsmärkningen måste även förbli kännbar under den förväntade användningstiden för förpackningen under normala hanteringsförhållanden. Den taktila
varningsmärkningen krävs inte på ytterförpackningar såsom en kartongask som skyddar
en glasflaska12.
I bilaga II till CLP anges att den taktila varningsmärkningen måste överensstämma med
standarden EN ISO 11683, i dess senaste lydelse. Den standardsymbol som krävs för
taktil varningsmärkning (den ”normala” symbolen enligt ISO-standard) är en liksidig triangel. I undantagsfall (om det är fysiskt omöjligt att använda den normala symbolen)
kan symbolen med tre punkter användas. Om det inte ens är fysiskt möjligt att använda
symbolen med tre punkter, kan symbolen med tre mm användas 13.
Oavsett dess storlek måste en förpackning som distribueras till allmänheten ha en taktil
varningsmärkning för ämnen eller blandningar som är klassificerade för


akut toxicitet 1–4 – oral (H300, H301 och H302), dermal (H310, H311 och H312)
eller inandning (H330, H331 och H332),

12



frätande på huden 1 underkategorierna 1A, 1B och 1C (H314),



mutagenitet i könsceller 2 (H341),



cancerogenitet 2 (H351),



reproduktionstoxicitet 2 (H361),



luftvägssensibilisering 1, 1A och 1B (H334),



specifik organtoxicitet STOT SE 1 eller 2 (H370, H371),



specifik organtoxicitet STOT RE 1 eller 2 (H372 och H373),



fara vid aspiration 1 (H304),



brandfarliga gaser 1 och 2 (H220 och H221),



brandfarliga vätskor 1 och 2 (H224 och H225), eller



brandfarliga fasta ämnen 1 och 2 (H228).

Enligt EN ISO 11683.

Arrangemanget och formgivningen av triangeln, de tre punkterna och symbolen med tre mm
specificeras i EN ISO 11683.
13
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Enligt avsnitt 3.2.1.2 i bilaga II till CLP krävs ingen taktil varningsmärkning för transportabla gasbehållare. En taktil varningsmärkning krävs heller inte för aerosoler och behållare med en förseglad sprejanordning som innehåller ämnen eller blandningar som klassificerats som fara vid aspiration, om de inte är klassificerade för minst en av de andra,
tidigare nämnda, farorna.
Tabell 2 ger en översikt över de faroklassificeringar som utlöser CLP-bestämmelserna för
barnskyddande förslutning och/eller taktil varningsmärkning. Tabell 3 listar ämnen som
kan utlösa CLP-bestämmelserna för barnskyddande förslutning och/eller taktil varningsmärkning om de finns i andra ämnen eller i blandningar vid en viss koncentration.
Tabell 2: Faroklassificeringar som utlöser CLP-bestämmelserna om barnskyddande förslutningar och/eller taktila varningsmärkningar
Faroklass, kategori

Akut toxicitet 1 till 3

Barnskyddande förslutningar

Taktila
varningsmärkningar





Akut toxicitet 4
STOT SE 1




STOT SE 2
STOT RE 1




STOT RE 2
Frätande på huden (kategori 1, underkategorier: 1A, 1B och 1C)






Luftvägssensibilisering (kategori 1, underkategorier: 1A och 1B)
Fara vid aspiration 1
Observera att det inte behövs någon barnskyddande förslutning (CRF)
eller taktil varningsmärkning (TWD) om ämnet eller blandningen tillhandahålls i form av en aerosol eller i en behållare med förseglad
sprejanordning och om ämnet eller blandningen inte klassificerats för
en annan fara som utlöser krav på CRF eller TWD.










Mutagenitet i könsceller 2



Cancerogenitet 2



Reproduktionstoxicitet 2



Brandfarliga gaser 1 och 2



Brandfarliga vätskor 1 och 2



Brandfarliga fasta ämnen 1 och 2
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Tabell 3: Ämnen som direkt utlöser CLP-bestämmelserna om barnskyddande
förslutningar och/eller taktila varningsmärkningar när de ingår i andra ämnen
eller i blandningar vid eller över den angivna koncentrationen
Identifiering av ämnet

Koncentrationsgräns

Barnskyddande förslutningar

Metanol

 3%



Taktila
varningsmärkningar
*

Diklormetan

 1%



**

* Det bör noteras att metanolblandningar över en viss koncentration också behöver ha en taktil varningsmärkning eftersom blandningarna då behöver klassificeras som brandfarlig vätska, kategori 2, STOT SE kategori 1
eller 2.
** Blandningar som innehåller diklormetan vid en koncentration över 1 procent skulle dessutom klassificeras
som cancerogena kategori 2 och skulle därför behöva en taktil varningsmärkning.

3.4.2 Flytande konsumenttvättmedel i upplösbar förpackning för engångsanvändning
Kompletterande säkerhetsåtgärder för flytande tvättmedel i upplösbara kapslar är på
plats. Dessa är avsedda att ge ett bättre skydd åt allmänheten, särskilt åt små barn som
kan frestas att stoppa kapslarna i munnen.
Dessa säkerhetsåtgärder gör förpackningen mindre attraktiv och svårare att öppna för
barn. Dessutom ska förpackningen visa varningar för att uppmärksamma föräldrar och
vårdnadshavare på att dessa produkter måste förvaras oåtkomligt för barn.
Utöver dessa specifika regler ansvarar leverantören, enligt artikel 35.2 i CLP, för att
vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att förpackningens utformning inte drar
till sig barn, så att den till exempel inte kan misstas för livsmedel eller leksaker.
Ett konsumenttvättmedel är ett medel som används för tvätt och som har släppts ut på
marknaden för att användas av icke fackmän, inräknat offentliga tvättinrättningar 14.
I artikel 35.2 i CLP och del 3.3 i bilaga II till CLP anges följande krav för förpackning och
märkning av flytande tvättmedel i doseringar för engångsanvändning som är inneslutna i
en upplösbar förpackning:
Skyldighet att marknadsföra flytande konsumenttvättmedel i en ytterförpackning
Flytande konsumenttvättmedel i en upplösbar förpackning för engångsanvändning (till
exempel kapslar med en vätska eller liquitabs för användning i tvättmaskiner) måste
inneslutas i en ytterförpackning. Att inte göra detta anses strida mot kraven i artikel 35.1 i Reach och avsnitt 3.3.1 i bilaga II till CLP.
Bestämmelser om ytterförpackningen
För att flytande konsumenttvättmedel i en upplösbar förpackning för engångsanvändning
ska vara mindre attraktiva för barn måste ytterförpackningen vara ogenomskinlig eller
mörk (till exempel en ogenomskinlig behållare i en eller flera blockfärger) för att göra innehållet, dvs. produkten eller enskilda doser, mindre synligt.

14

Artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
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Ytterförpackningen måste vara försedd med skyddsangivelse P102 (”Förvaras oåtkomligt
för barn”) på väl synlig plats och i ett format som drar till sig uppmärksamheten.
Dessutom måste ytterförpackningen vara en självstående behållare som är lätt att återförsluta, dvs. förpackningens förslutning måste vara lätt att återförsluta i en enda rörelse
(till exempel med ett fingertryck när förpackningen är en bytta). Detta ska undvika risken att behållaren helt enkelt lämnas öppen om det är för svårt att stänga den.
Eftersom den främsta orsaken till olyckor verkar vara den lätta tillgången till tvättmedelskapslarna måste ytterförpackningen vara försedd med en förslutning som hindrar små
barn från att öppna förpackningen. En sådan förslutning skulle kräva samordning av båda
händerna med en viss styrka som gör det svårt för små barn att öppna den. Det ska
noteras att detta krav inte nödvändigtvis motsvarar det förslutningskrav för barnskyddande förslutning som beskrivs i avsnitt 3.4.1 i detta vägledningsdokument.
Dessutom måste förpackningens förslutning vara utformad för upprepad användning för
att bevara dess funktion under upprepad öppning och stängning under ytterförpackningens hela livslängd.
Bestämmelser om den upplösbara (inner-) förpackningen
Ytterligare tekniska krav (för mekaniskt motstånd och upplösning i vatten) infördes för
att göra den upplösbara förpackningen mer motståndskraftig.
Utöver kraven för ytterförpackningen måste den upplösbara förpackningen innehålla ett
bittermedel (t.ex. ett bitterämne eller något annat frånstötande medel) som förhindrar
intag genom munnen. Bittermedlet måste tillsättas i en koncentration som är säker och
som ger upphov till en frånstötande effekt inom högst 6 sekunder.
Den upplösbara filmen måste också uppfylla kriteriernas krav på lägsta mekaniska motstånd och upplösningsmotstånd. Den upplösbara filmen måste hålla kvar det flytande innehållet i minst 30 sekunder när den läggs i vatten vid 20 °C. Den måste också stå emot
mekanisk sammantryckning på minst 300 N vid normala testförhållanden.
För upplösbara förpackningar för engångsanvändning med en volym på högst 25 ml
finns ett undantag från märkning enligt de villkor som anges i avsnitt 1.5.2.2 i bilaga I
till CLP, (se avsnitt 5.3.2.2 i detta vägledningsdokument); märkningskraven i CLP artikel 17 gäller upplösbara förpackningar där innehållets volym överstiger 25 ml.
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4. Regler för tillämpningen av märkningsuppgifter enligt
CLP
4.1 Leverantörens kontaktuppgifter
Enligt artikel 17 i CLP måste det finnas kontaktuppgifter till en eller flera leverantörer på
etiketten. Det kan i princip finnas mer än en leverantör för samma ämne eller blandning
i distributionskedjan, t.ex. om en blandning har levererats från formuleraren till en distributör som dessutom skulle leverera blandningen till tredjeparter. Det anges dock inte i
artikel 17 i CLP om kontaktuppgifterna i sådana fall måste anges till båda leverantörerna. Det anges heller inte om kontaktuppgifterna till en särskild leverantör har företräde.
Enligt artikel 4.4 i CLP måste varje leverantör säkerställa att farliga ämnen eller blandningar har märkts och förpackats i enlighet med avdelningarna III och IV i CLP-förordningen innan de släpps ut på marknaden. På sin väg genom distributionskedjan kan
märkningen av samma ämne eller blandning variera beroende på förpackningsvolymen
eller som följd av ytterligare förpackningslager (se avsnitt 5.2, avsnitt 5.3 och avsnitt 5.4 i detta vägledningsdokument).
Om en leverantör ändrar förpackningarna så att märkningsuppgifterna i artikel 17 i CLP
måste visas på ett annat sätt än vad som gäller för den etikett/förpackning som han/hon
fått levererad till sig, ska han/hon själv ansvara för ompackningen och ommärkningen
samt lägga till sitt eget namn och sina kontaktuppgifter på etiketten. I detta fall kan leverantören ersätta sin leverantörs kontaktuppgifter med sina egna.
Om leverantören inte ändrar förpackningarna måste han/hon inte lägga till sina kontaktuppgifter på etiketten eller byta ut sin leverantörs kontaktuppgifter med sina egna. De
kan göra det om de så önskar. Om leverantören ändrar det/de språk som visas på en
etikett ska han/hon lägga till sina kontaktuppgifter intill kontaktuppgifterna till den relevanta leverantör som utfärdade ursprungsetiketten, eftersom han/hon då ansvarar för
att innehållet på etiketten översatts korrekt.

4.2 Produktbeteckningar
Detta avsnitt ger vägledning om kraven för produktbeteckningarna för ämnen (artikel 18.2 i CLP) och blandningar (artikel 18.3 i CLP). Som allmän regel måste samma produktbeteckning(ar) som valts för märkningen användas i säkerhetsdatabladet15 för ett
ämne eller en blandning. Alla produktbeteckningar som valts för märkningen måste skrivas på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden, om inte den berörda medlemsstaten föreskriver annat
(se CLP artikel 17.2).

4.2.1 Ämnen
Ett ämnes produktbeteckning måste utgöras av minst ett av följande:


15

Ett namn och ett identifieringsnummer, enligt del 3 i bilaga VI till CLP.

Mer information finns i Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad.
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Namnet kan vara något av de namn som anges som internationell kemikalieidentifiering i kolumn 2 i tabellerna i del 3 i bilaga VI till CLP16. Identifieringsnumret är
vanligtvis indexnumret, EG-numret eller CAS-numret. Det rekommenderas att
man använder det nummer som säkerställer en otvetydig identifiering av ämnet; i
vissa fall kan det finnas skäl att använda två nummer, t.ex. CAS- och EG-numret.
När namnet på ett ämne i bilaga VI översätts till det/de begärda språket/språken
kan det vara bra att kontrollera om det redan finns en lämplig översättning i en
offentlig databas, t.ex. i Echas klassificerings- och märkningsregister (”Classification and Labelling (C&L) Inventory”) (se https://echa.europa.eu/information-onchemicals/cl-inventory-database). Om det finns ett översatt namn i bilaga VI till
CLP eller i klassificerings- och märkningsregistret, bör detta namn ges företräde,
eller


om inte ämnet ingår i del 3 i bilaga VI till CLP, i så fall ett namn och ett identifieringsnummer på det sätt de visas i klassificerings- och märkningsregistret.
Namnet är vanligen IUPAC-namnet17, EG-namnet eller CAS-namnet. Identifieringsnumret måste vara CAS- och EG-numret eller indexnumret (som kommer
från tabell 3 i bilaga VI till CLP). Det rekommenderas att man använder det eller
de nummer som säkerställer en otvetydig identifiering av ämnet. För att minimera behovet av att revidera säkerhetsdatabladet bör man välja en beteckning
såsom (i tillämpliga fall) EG-numret eller CAS-numret, eller:



om ämnet varken ingår i del 3 i bilaga VI till CLP eller i klassificerings- och märkningsregistret, i så fall CAS-numret och IUPAC-namnet, eller CAS-numret och ett
annat internationellt kemiskt namn, t.ex. namnet enligt INCI-nomenklaturen18, i
tillämpliga fall, eller:



om det inte finns något CAS-nummer och inget av ovanstående gäller, i så fall
IUPAC-namnet eller ett annat internationellt kemiskt namn, t.ex. namnet angivet
enligt INCI-nomenklaturen i tillämpliga fall.

Observera att kommissionens förordning (EU) 2018/669 av den 16 april 2018 (elfte anpassningen
av CLP-förordningen till den tekniska utvecklingen) inför översättningar av kemiska namn på ämnen
som omfattas av kravet på harmoniserad klassificering och märkning, vilka listas i tabell 3 i bilaga VI
till CLP till samtliga språk. Den elfte anpassningen till den tekniska utvecklingen utgick ifrån den
konsoliderade texten i CLP-förordningen fram till den sjätte anpassningen till den tekniska utvecklingen, eftersom de kemiska namnen redan är översatta i de senare anpassningarna till den tekniska
utvecklingen. All annan information, förutom de kemiska namnen, fortsätter att gälla såsom framgår
i de relevanta anpassningarna till den tekniska utvecklingen, särskilt den beträffande klassificering
och märkning, om inte en post har modifierats av en anpassning till den tekniska utvecklingen som
har antagits efter den sjätte anpassningen till den tekniska utvecklingen och redan gäller. Den elfte
anpassningen till den tekniska utvecklingen kommer att gälla från den 1 december 2019 men kan
användas frivilligt före detta datum.
16

Om IUPAC-namnet överstiger 100 tecken får leverantörer använda ett av de andra namnen
(trivialnamn, handelsnamn eller förkortning) i avsnitt 2.1.2 i bilaga VI till Reach, förutsatt att klassificerings- och märkningsanmälan till Echa, i enlighet med artikel 40.1 b i CLP, innehåller både
IUPAC-namnet och det andra använda namnet.
17

INCI-namnet (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) är obligatoriskt inom EU enligt
förordning (EG) nr 1223/2009 för märkning av namnen på beståndsdelar i kosmetiska produkter.
INCI-systemet infördes i EG under 1996/1997 och är väletablerat för kosmetiska produkter. Det
används också i många länder utanför EU. Sedan 2004 är INCI-systemet också obligatoriskt inom
EU för märkning av konserveringsmedel och allergena parfymämnen enligt förordningen om tvättoch rengöringsmedel (EG) nr 648/2004.
18
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4.2.2 Blandningar
Produktbeteckningarna för blandningar måste innefatta både


handelsnamnet eller benämningen på blandningen, samt



identiteten för alla ämnen i blandningen som bidrar till blandningens klassificering
vad gäller akut toxicitet, frätande på huden eller allvarlig ögonskada, mutagenitet
i könsceller, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, luftvägs- eller hudsensibilisering, specifik organtoxicitet (STOT) eller fara vid aspiration.

I CLP-förordningen anges inte vilken typ av kemiska namn 19 som bör användas för att
identifiera de kemiska ämnena i blandningen. Den nämner bara det tillvägagångssätt
som används för att identifiera ämnen i blandningen som bidrar till blandningens klassificering (se artikel 18.3 b i CLP och andra stycket i artikel 18.3 i CLP). Vid valet av ett kemiskt namn rekommenderas man dock följa det tillvägagångssätt som beskrivs i artikel 18.2 i CLP. Om ett namn på ämnet är kortare än andra namn som är tillgängliga för
användaren/konsumenten eller mer bekant för användaren/konsumenten på det språk
som talas i den medlemsstat där blandningen släpps ut på marknaden, bör detta namn
därför användas. Detta är ofta fallet för vanliga beståndsdelar eller grundbeståndsdelar.
Vidare, om ett översatt namn finns tillgängligt i bilaga VI till CLP20 eller i klassificeringsoch märkningsregistret, bör detta namn ges företräde.
I de fall där användaren/konsumenten bättre känner till ett annat internationellt kemiskt
namn (till exempel ett INCI-namn), är det möjligt att avvika från tillvägagångssättet i
artikel 18.2 i CLP. Man bör helst använda det namn som anses vara välkänt. Namnet på
ämnet måste otvetydigt fastställa dess identitet. Där ett INCI-namn inte tillräckligt fastställer ämnets identitet jämfört med till exempel kraven i artikel 18.2 i CLP eller kraven
för säkerhetsdatablad enligt Reach-förordningen, bör en tydligare identifiering väljas.
Om namnet eller namnen på det eller de ämnen som bidrar till blandningens klassificering enligt definitionen i stycke 3 b i artikel 18 i CLP redan ingår i blandningens handelsnamn eller beteckning, så behöver de inte upprepas. Dessutom, om de kompletterande
uppgifterna på etiketten redan innehåller ämnets kemiska namn, t.ex. i listan över allergener och konserveringsämnen som krävs enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvättoch rengöringsmedel, så bör samma namn användas. Detta tillvägagångssätt bör gälla
både för produkter för konsumentbruk och för yrkesmässigt bruk.

De begrepp som används för att identifiera blandningen och ämnena i blandningen måste vara
samma som de som används i säkerhetsdatabladet.
19

Observera att kommissionens förordning (EU) 2018/669 av den 16 april 2018 (elfte anpassningen
av CLP-förordningen till den tekniska utvecklingen) inför översättningar av kemiska namn på ämnen
som omfattas av kravet på harmoniserad klassificering och märkning, vilka listas i tabell 3 i bilaga VI
till CLP till samtliga språk. Den elfte anpassningen till den tekniska utvecklingen utgick ifrån den
konsoliderade texten i CLP-förordningen fram till den sjätte anpassningen till den tekniska utvecklingen, eftersom de kemiska namnen redan är översatta i de senare anpassningarna till den tekniska
utvecklingen. All annan information, förutom de kemiska namnen, fortsätter att gälla såsom framgår
i de relevanta anpassningarna till den tekniska utvecklingen, särskilt den beträffande klassificering
och märkning, om inte en post har modifierats av en anpassning till den tekniska utvecklingen som
har antagits efter den sjätte anpassningen till den tekniska utvecklingen och redan gäller. Den elfte
anpassningen till den tekniska utvecklingen kommer att gälla från den 1 december 2019 men kan
användas frivilligt före detta datum.
20
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De valda kemiska namnen måste identifiera de ämnen som primärt medför de allvarliga
hälsofaror som har föranlett blandningens klassificering och tilldelningen av motsvarande
faroangivelser.
För att minska antalet (”kemiska”) ämnesnamn på etiketten bör högst fyra namn anges
på etiketten för en blandning, om inte fler behövs på grund av farornas beskaffenhet och
allvarlighet. Detta kan vara fallet när en blandning innehåller fler än fyra ämnen som ingår i avsevärda koncentrationer och bidrar till blandningens klassificering med avseende
på en eller flera av de faror som nämns i artikel 18.3 b i CLP. Såsom förklaras i CLP FAQ
ID=1050 (finns på https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas) finns det inga
strikta regler om hur man bör besluta vilka ämnen som företrädesvis ska nämnas på etiketten, men följande kan vara en hjälp i valet. För icke additiva hälsofaror (t.ex. mutagenitet i könsceller, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, luftvägs- eller hudsensibilisering och specifik organtoxicitet kategorierna 1 och 2) ska alla beståndsdelar i blandningen vid eller över den allmänna koncentrationsgränsen (GCL) eller specifika koncentrationsgränsen (SCL) anses vara de som ”primärt medför de huvudsakliga hälsofarorna"
som avses i artikel 18.3 b i CLP och införas på etiketten. För de additiva hälsofaror som
nämns i artikel 18.3 b i CLP (t.ex. akut toxicitet, frätande på huden, allvarlig ögonskada,
specifik organtoxicitet kategori 3 och fara vid aspiration) ska alla beståndsdelar i blandningen vid eller över GCL eller SCL införas på etiketten. Men där det finns flera beståndsdelar som bidrar till klassificeringen för ett resultatmått för fara (”hazard endpoint”) behöver bara de beståndsdelar som primärt bidrar till klassificeringen, till exempel de med
de högsta koncentrationerna eller som ligger närmast GCL eller SCL, införas på etiketten. Därför behövs inte namnen på övriga beståndsdelar som ger ett begränsat bidrag
till klassificeringen. Dessutom gäller särskilda märkningsregler för blandningar som innehåller hud- och luftvägssensibiliserande ämnen (se tabell 3.4.3 i bilaga I till CLP och
punkt 2.8 i bilaga II till CLP).
Observera att den unika formuleringsidentifieraren ingår i den identifiering som används
enligt bilaga VIII till CLP, men att den inte är en produktbeteckning i den mening som
avses i artikel 18 i CLP. Den unika formuleringsidentifieraren ingår i de (obligatoriska)
kompletterande uppgifterna (artikel 25.7 i CLP) (se avsnitt 4.8.1.1 i detta vägledningsdokument och Vägledningen om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer
där människors hälsa hotas – Bilaga VIII till CLP).
Tillverkaren, importören eller nedströmsanvändaren av vissa mindre farliga ämnen som
ingår i en blandning kan anse att röjande av de ämnesbeteckningar som krävs för etiketten eller säkerhetsdatabladet kan hota den konfidentialitet eller de immateriella rättigheter som råder i hans/hennes företag. I sådana fall kan han/hon lämna in en begäran
till Echa att beviljas tillstånd att använda ett alternativt kemiskt namn i enlighet med CLP
artikel 24. Det alternativa namnet ska vara ett mer allmänt namn som identifierar de
viktigaste funktionella grupperna eller en alternativ beteckning. Villkoren för att bevilja
användningen av ett alternativt namn ges i del 1, avsnitt 1.4 i bilaga I till CLP.
En sådan begäran är avgiftsbelagd i enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning
(EG) nr 440/2010 (förordningen om avgifter). Om begäran lämnas in av mikroföretag eller små och medelstora företag (SMF) 21 ska Echa ta ut en nedsatt avgift i enlighet med
artikel 24.2 och bilaga I till förordningen om avgifter.
Mer information om hur man begär att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett
ämne eller en blandning finns i de tekniska instruktionerna i handboken om förberedelse
av Reach- och CLP-underlag: Hur man sammanställer en begäran om att använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne i en blandning. Du bör också gå till följande avsnitt
på Echas webbplats: https://echa.europa.eu/sv/support/dossier-submission-tools/reachit/requesting-an-alternative-chemical-name-in-mixtures.

21

SMF definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
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4.3 Faropiktogram
4.3.1 Allmänna uppgifter
Ett faropiktogram är en bildpresentation som förmedlar information om den berörda faran (se även den definition som anges artiklarna 2.3 och 31.2 i CLP). Enligt artikel 19 i
CLP bestämmer klassificeringen av ett ämne eller en blandning vilka faropiktogram som
måste visas på etiketten. Information om vilka faropiktogram som är relevanta för varje
specifik faroklass och farokategori/faroindelning kan också hittas i bilaga V till CLP.
För närvarande finns det nio olika piktogram. Medan en enskild faroklass eller farokategori normalt bara tilldelas ett enda piktogram, måste ett fåtal faroindelningar presenteras med två piktogram, nämligen ämnen och blandningar som klassificerats som självreaktiva typ B eller som organisk peroxid typ B (se även de nedanstående avsnitten). Det
bör även noteras att vissa piktogram täcker flera faroklasser och farokategorier.

4.3.2 Form, färg och mått
Etikettens färg och utförande måste vara sådana att faropiktogrammet och dess bakgrund framträder tydligt. Faropiktogram måste ha formen av en kvadrat ställd på ett
hörn, dvs. de ska se ut som en romb när etiketten läses horisontellt och ska ha en svart
symbol mot en vit bakgrund med röd ram (se avsnitt 1.2.1 i bilaga I till CLP). Den exakta röda nyansen, dvs. färgkoden enligt Pantone-systemet, är inte definierad och de
som utför märkningen kan själva besluta om denna.
Varje faropiktogram måste täcka minst en femtondel av den minimiyta hos etiketten
som är avsedd för de uppgifter som krävs enligt artikel 17 i CLP, men piktogrammets
minimiyta får inte vara mindre än 1 cm2. Minimimåtten för etiketter och piktogram anges
i tabell 1.3 i bilaga I till CLP. För piktogram avser dessa minimimått sidorna på den röda
ramen på själva piktogrammet, och inte sidorna på den virtuella kvadrat inom vilken piktogrammet är placerat:

Korrekt mått

Felaktigt mått

Nedan visas utropstecknet (piktogram GHS07) som ett exempel på ett piktogram. Det
tilldelas olika klasser av hälsofara och kategorier av lägre allvarlighetsgrad (se del 2 i bilaga V till CLP):

Tryckbara piktogram tillhandahålls gratis för nedladdning på
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.
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4.3.3 Företrädesprinciper
För ämnen och blandningar som klassificerats för mer än en fara kan flera piktogram behövas på etiketten. I sådana fall behöver tillämpligheten av de företrädesprinciper som
är fastlagda i CLP artikel 26 kontrolleras. Som allmän regel gäller att de piktogram som
motsvarar den allvarligaste farokategorin för varje faroklass måste införas på etiketten.
Detta gäller också när ett ämne har både en harmoniserad och icke-harmoniserad klassificering (dvs. egenklassificering) (se artikel 26.2 i CLP).
Utöver detta anges i CLP-förordningen företrädesprinciper beträffande särskilda faropiktogram och klassificeringar:


För fysikaliska faror gäller att om märkningen innehåller piktogrammet GHS01 (exploderande bomb), så är GHS02 (flamma) och GHS03 (flamma över cirkel) valfria …

obligatorisk

valfri

valfri

… utom i de fall där mer än ett piktogram är obligatoriskt, dvs. för ämnen och blandningar som klassificerats som självreaktiva typ B eller som organisk peroxid typ B (se
bilaga I till CLP).


För fysikaliska faror och hälsofaror gäller att om märkningen innehåller piktogrammet
GHS02 (flamma) eller GHS06 (dödskalle med korsade benknotor), så är GHS04 (gasflaska) valfri22:

eller

obligatorisk



obligatorisk

valfri

För hälsofaror gäller att om märkningen innehåller piktogrammet GHS06 (dödskalle
med korsade benknotor), så får inte GHS07 (utropstecken) anges:

Denna företrädesprincip infördes genom kommissionens förordning (EU) nr 286/2011 av den
10 mars 2011 (andra anpassningen av CLP-förordningen till den tekniska utvecklingen).
22
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För hälsofaror gäller att om märkningen innehåller piktogrammet GHS05 (frätande),
så får inte GHS07 (utropstecken) anges för hud- eller ögonirritation …

... men måste ändå användas vid andra faror.


För hälsofaror gäller att om märkningen innehåller piktogrammet GHS08 (hälsofara)
för luftvägssensibilisering, så får inte GHS07 (utropstecken) anges för hudsensibilisering eller för hud- eller ögonirritation …

... men måste ändå användas vid andra faror.
Om ett ämne eller en blandning tilldelas den kompletterande faroangivelsen EUH071
(”Frätande på luftvägarna”), så kan ett faropiktogram för frätande verkan (GHS05) tilldelas (se anmärkning 1 i tabell 3.1.3 i bilaga I till CLP). Där detta görs måste piktogrammet GHS07 (utropstecken) för STOT SE (specifik organtoxicitet, enstaka exponering) kategori 3 (luftvägsirritation) utelämnas från etiketten, liksom faroangivelse H335 (”Kan
orsaka luftvägsirritation”).
För ämnen och blandningar som måste märkas i enlighet med både CLP-förordningen
och bestämmelserna för transport av farligt gods så kan CLP-piktogrammet eller -piktogrammen utelämnas från ytterförpackningens eller den enstaka förpackningens etikett
när CLP-piktogrammet eller -piktogrammen och piktogrammet eller piktogrammen för
transport av farligt gods avser samma fara (se avsnitt 5.4 i detta vägledningsdokument).

4.3.4 Tomma piktogram
Vid förberedelsen av faromärkningar använder man vanligtvis förtryckta etiketter av
romberna (etikettens bakgrund trycks först, innan de specifika märkningsuppgifterna
trycks över denna). Detta kan leda till etiketter som får ett antal förtryckta tomma romber, där kanske inte alla behövs av företaget som köpte de förtryckta etiketterna. I en
sådan situation kanske en eller flera förtryckta romber måste lämnas tomma.
CLP-förordningen förbjuder inte uttryckligen tomma romber. All information som lämnas
utöver den obligatoriska minimimärkningen får dock inte motsäga eller skapa något tvivel om de obligatoriska märkningsuppgifterna (artikel 25.3 i CLP), medan tomma röda
ramar kan leda till frågor. Om inte tomma röda ramar kan undvikas bör de täckas över
med en massiv överstrykning som fullständigt döljer dem (se exemplet i figur 1).
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Ämne A
Fara
Reagerar häftigt med vatten.
Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser
som kan självantända.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj
under kallt vatten. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.
Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Se säkerhetsdatabladet för närmare upplysningar om en säker användning av produkten.

Företag X,

Gata Y, STAD Z

telefonnummer: +49 (0) 0000 000000

Figur 1: Överstrukna tomma romber
Överstrykning av tomma romber ska undvika intrycket att relevanta farosymboler kan
ha utelämnats på etiketten genom ett misstag vid tryckningen.
Se också CLP FAQ ID=240 som finns på https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.

4.4 Signalord
Ett signalord anger en särskild faras relativa allvarlighet. På etiketten måste det relevanta signalordet ingå i enlighet med det farliga ämnets eller den farliga blandningens
klassificering: mer allvarliga faror kräver signalordet ”Fara” medan mindre allvarliga faror kräver signalordet ”Varning” (se artikel 20 i CLP).
De relevanta signalorden för varje specifik klassificering anges i tabellerna med obligatoriska märkningsuppgifter för varje faroklass i del 2–5 i bilaga I till CLP. Vissa farokategorier, såsom explosiva varor, riskgrupp 1.6, har inget signalord.
Om ett ämne eller en blandning klassificeras för mer än en fara ska bara ett enda signalord anges på etiketten. I dessa fall har signalordet ”Fara” företräde och får inte signalordet ”Varning” visas.
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4.5 Faroangivelser
Faromärkningar enligt CLP ska också innehålla de relevanta faroangivelser som beskriver
arten och allvarligheten av farorna med ett ämne eller en blandning (se artikel 21 i CLP).
De faroangivelser som är relevanta för varje faroklass och farokategori/faroindelning står
i tabellerna i delarna 2–5 i bilaga I till CLP. Ett exempel är faroangivelse H302 (”Skadligt
vid förtäring”), som anges vid akut oral toxicitet, kategori 4. Frasen för faroangivelser
ges i tabellerna 1.1, 1.2 och 1.3 i bilaga III till CLP.
I vissa fall kan ytterligare uppgifter behöva anges för att komplettera en faroangivelse 23
såsom specificering av exponeringsvägen eller målorganet för vissa hälsofaror, dvs. för
faroklasserna CMR, STOT SE (kategorierna 1 och 2) och STOT RE. Exempel:


För faroklassen STOT RE, kategori 1, ska faroangivelse H372 (”Orsakar leverskador genom lång eller upprepad exponering”) kompletteras med de påverkade organen om dessa är kända och med exponeringsvägen om det säkert visats att
inga andra exponeringsvägar orsakar faran, t.ex. H372 (”Orsakar leverskador genom lång eller upprepad exponering”).



För faroklassen STOT SE, kategori 1, kan också exponeringsvägen eller målorganet behöva införas i angivelsen, t.ex. H370 (”Orsakar leverskador genom förtäring”).

För reproduktionstoxicitet innebär faroangivelserna H360 (”Kan skada fertiliteten eller
det ofödda barnet”) och H361 (”Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet”) en allmän farhåga. Dessa allmänna faroangivelser kan ersättas med de faroangivelser som anger den specifika berörda effekten, om denna är känd, i enlighet med avsnitt 1.1.2.1.2 i bilaga VI till CLP (t.ex. H360F ”Kan skada fertiliteten”, H361d ”Misstänks
kunna skada det ofödda barnet”, H360Df ”Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna
skada fertiliteten”).
Om en ämnesklassificering är harmoniserad och införd i del 3 i bilaga VI till CLP, ska
den/de motsvarande faroangivelser som är relevanta för denna klassificering anges på
etiketten. Notera att vissa harmoniserade klassificeringar som markerats med en asterisk i del 3 i bilaga VI till CLP är lägsta klassificeringar, och utifrån tillgängliga data kan
det vara nödvändigt att tilldela en strängare klassificering och motsvarande faroangivelse. Dessutom kan faroangivelser behöva införas för icke-harmoniserade delar av klassificeringen av samma ämne, dvs. för de faroklasser eller faroindelningar som inte ingår i
förteckningen i bilaga VI (se artikel 4.3 i CLP).
Tabell 1.2 i bilaga III till CLP visar vilka kombinerade faroangivelser som tillåts24. För
närvarande tillåts kombinationer av faroangivelser för akut toxicitet som gäller olika exponeringsvägar, men samma kategori. Sådana angivelser kan finnas på etiketten och i
säkerhetsdatabladet, till exempel: för kategori 3 för den orala och dermala vägen
H301+H311 (”Giftigt vid förtäring eller hudkontakt”).
Om ett ämne eller en blandning har klassificerats i flera faroklasser eller indelningar av
en faroklass måste märkningen innehålla alla de faroangivelser som följer av klassificeringen, om det inte medför en uppenbar upprepning eller överflödig information (se artikel 27 i CLP). Om till exempel faroangivelse H314 (”Orsakar allvarliga frätskador på hud
och ögon”) tilldelas, så kan H318 (”Orsakar allvarliga ögonskador”) utelämnas (se även

Lägg märke till att detta inte utgör några kompletterande märkningsuppgifter i den mening som
avses i artikel 25 i CLP. Detta är snarare kompletterande faroinformation som måste införas i själva
faroangivelsen, utöver den standardiserade frasen.
23

24

Kommissionens förordning (EU) nr 286/2011 av den 10 mars 2011.
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avsnitt 3.3.4 i Guidance on the application of the CLP criteria (Vägledning om tillämpningen av CLP-kriterierna)). Om faroangivelse H410 (”Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter”) tilldelas, så kan på samma sätt H400 (”Mycket giftigt
för vattenlevande organismer”) utelämnas (se även avsnitt 4.1.6 i Guidance on the application of the CLP criteria). Upprepning eller överflödig information bör även undvikas
för ett ämne eller en blandning som tilldelas den kompletterande faroangivelsen EUH071
(”Frätande på luftvägarna”)25. I detta fall ska faroangivelse H335 (”Kan orsaka luftvägsirritation”) för STOT SE (specifik organtoxicitet, enstaka exponering), kategori 3 (luftvägsirritation) utelämnas från etiketten. Observera att informationen på faromärkningen
och i avsnitt 2.2 i säkerhetsdatabladet, för samma ämne eller blandning, måste överensstämma med varandra.
Den korrekta frasen i faroangivelserna som den måste framgå på etiketten ges i bilaga
III till CLP, på samtliga EU-språk. Faroangivelserna på ett språk måste placeras tillsammans med skyddsangivelserna på samma språk på etiketten (se avsnitt 3.3 i detta vägledningsdokument).

4.6 Skyddsangivelser
Faromärkningar enligt CLP måste innehålla relevanta skyddsangivelser som ger råd om
hur man kan förhindra eller minimera skadliga hälso- eller miljöeffekter till följd av de faror som uppstår av ett ämne eller en blandning (se artikel 22 i CLP). Ett exempel är
skyddsangivelsen P373 (”Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor”).
En fullständig förteckning över de skyddsangivelser som är relevanta för varje faroklass
och farokategori/faroindelning anges med alfanumeriska tecken i tabellerna över de
märkningsuppgifter som krävs för varje faroklass i delarna 2–5 i bilaga I till CLP.
Skyddsangivelser måste väljas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 22 och 28 i
CLP och del 1 i bilaga IV till CLP: allt urval måste beakta de använda faroangivelserna,
ämnets eller blandningens avsedda eller identifierade användning(ar), samt de grundläggande instruktionerna i kolumnerna för ”villkor för användning” i tabellerna 6.1–6.5 i bilaga IV till CLP. Upprepning och överflödig information bör undvikas. Om ämnet eller
blandningen tillhandahålls allmänheten måste det i märkningen i allmänhet finnas en
skyddsangivelse som behandlar bortskaffande av ämnet eller blandningen, liksom av förpackningen26 (se artikel 28.2 i CLP). Vanligtvis får inte märkningen innehålla fler än sex
skyddsangivelser, såvida inte faran är av sådan art eller allvarlighet att fler angivelser
krävs (se exempel C i avsnitt 7.4 i detta vägledningsdokument).
För att få hjälp med att välja de lämpligaste skyddsangivelserna, se avsnitt 7 i detta
vägledningsdokument.
I del 2 i bilaga IV till CLP-listorna finns en förteckning på samtliga EU-språk över de korrekta fraserna för skyddsangivelser på det sätt de måste visas på etiketten. Om det finns
olika översättningar av skyddsangivelser är den mest relevanta frasen ofta översättningen till den nationella versionen av CLP-förordningen. På etiketten ska skyddsangivelserna på samma språk grupperas tillsammans med faroangivelserna på detta språk (se
avsnitt 3.3 i detta vägledningsdokument).

25

Se även kommentar 1 till tabell 3.1.3 i bilaga I till CLP.

Om det är klart att bortskaffandet av ämnet eller blandningen eller förpackningen inte utgör en
fara för människors hälsa eller för miljön, så krävs det ingen skyddsangivelse som tar upp bortskaffandet.
26

Vägledning om märkning och förpackning
Version 4.0 – Mars 2019

35

4.7 Koder för faroangivelser och skyddsangivelser
Faroangivelser och skyddsangivelser har en unik alfanumerisk kod som består av en
bokstav och tre siffror:


Bokstaven ”H” för ”faroangivelse” (eng. ”hazard statement”) eller ”P” för ”skyddsangivelse” (eng. ”precautionary statement”).



För faroangivelser anges farotypen av den första siffran (2 för fysikaliska faror, 3 för
hälsofaror och 4 för miljöfaror), medan de efterföljande två siffrorna motsvarar den
löpande numreringen av faror, såsom koderna 200–210 för explosivt, koderna 220–
230 för brandfarligt, osv.



Riskfraser som förts över från direktivet om farliga ämnen och direktivet om farliga
preparat, men som ännu inte införts i UN GHS, anges med koden ”EUH”.



För skyddsangivelser används en siffra som motsvarar en av de fem typerna av angivelser, dvs. allmänna angivelser (1), förebyggande angivelser (2), angivelser om åtgärder (3), angivelser om förvaring (4) och angivelser om bortskaffande (5), vilket
följs av två siffror som motsvarar en sekventiell numrering av själva angivelserna.

Kodintervallen för faroangivelserna och skyddsangivelserna enligt CLP-förordningen
anges i tabell 4 nedan:
Tabell 4: Kodintervall för faroangivelser och skyddsangivelser enligt CLP-förordningen
Faroangivelser: H

Skyddsangivelser: P

200–299 Fysikalisk fara

100–199 Allmänt

300–399 Hälsofara

200–299 Förebyggande

400–499 Miljöfara

300–399 Åtgärder
400–499 Förvaring
500–599 Bortskaffande

Koderna för faroangivelserna och skyddsangivelserna och EUH-angivelserna behövs inte
för etiketten. CLP-förordningen kräver bara att den faktiska frasen för de tillämpliga angivelserna anges på etiketten.

4.8 Kompletterande märkningsuppgifter
I artikel 25 i CLP definieras begreppet ”kompletterande uppgifter” som är avsett att införa ytterligare märkningsuppgifter utöver de som förtecknas i artikel 17 a−g i CLP.
Dessa kompletterande märkningsuppgifter kan delas in i två kategorier, dvs. obligatoriska och icke-obligatoriska uppgifter. Lägg märke till att kompletterande märkningsuppgifter enligt artikel 25.6 i CLP kan vara obligatoriska för en blandning, också om den inte
är klassificerad som farlig.
Alla ”kompletterande uppgifter” måste i allmänhet placeras i fältet för kompletterande
uppgifter på etiketten. Både obligatoriska och icke-obligatoriska kompletterande uppgifter måste visas på samma språk som övriga CLP-märkningsuppgifter.
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Eftersom det är obligatoriskt att placera denna information bredvid de märkningsuppgifter som krävs enligt artikel 17 a−g i CLP, behöver platsen och utrymmet för dessa kompletterande märkningsuppgifter övervägas noga vid framtagningen av en märkning enligt CLP för ett ämne eller en blandning (se även exempel 3 under avsnitt 6 i detta vägledningsdokument).
Genom kommissionens förordning (EU) 2017/542 ändrades CLP till att innefatta kravet
på en unik formuleringsidentifierare (UFI) som kompletterande uppgifter på etiketten enligt artikel 25.7 (se avsnitt 4.8.1.1 i detta vägledningsdokument)27. Det finns dock inga
fasta regler om var UFI:n ska placeras på etiketten: den kan antingen placeras i fältet
för ”kompletterande uppgifter” på etiketten, såsom beskrivs ovan, eller placeras (med
”UFI”-markören) nära intill produktnamnet eller firmanamnet. Av praktiska skäl kan
UFI:n också vara tryckt på förpackningen, så länge som den stannar nära intill de övriga
märkningsuppgifterna28. I vilket fall ska UFI:n framträda synligt och vara lätt att hitta i
en nödsituation (den tjänar främst till att hjälpa räddningspersonalen att identifiera
blandningen i produkten).
Obligatoriska kompletterande uppgifter måste, i tillämpliga fall, vara lätta att
identifiera och läsa. De har naturligt företräde framför alla icke-obligatoriska
kompletterande uppgifter om utrymmet på etiketten är begränsat.

4.8.1 Obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter
I obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter ingår följande:


Kompletterande faroangivelser beträffande särskilda fysikaliska och hälsofarliga
egenskaper. Dessa kodifieras som ”EUH”-yttranden, t.ex. EUH014 ”Reagerar häftigt med vatten”. För vissa ämnen med harmoniserade klassificeringar ingår de
kompletterande faroangivelserna i del 3 i bilaga VI till CLP.



Kompletterande angivelser för vissa blandningar, t.ex. EUH204 ”Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion” (se del 2 i bilaga II till CLP). Dessa fraser tilldelas också EUH-koder för att anpassa deras utformning till de ovanstående
kompletterande faroangivelserna.



Den kompletterande angivelsen EUH401 ”För att undvika risker för människors
hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen” för farliga ämnen och blandningar
som omfattas av direktiv 91/414/EEG29 (se del 4 i bilaga II till CLP).



Märkningsuppgifter som följer av kraven i andra EU-rättsakter (se artikel 32.6 i
CLP), till exempel

Genom kommissionens förordning (EU) 2017/542 ändrades också CLP-förordningen genom att
bilaga VIII lades till.
27

Observera att behöriga myndigheterna för införande av Reach och CLP (CARACAL) har godkänt
möjligheten att trycka den unika formuleringsidentifieraren på förpackningen nära intill de övriga
märkningsuppgifterna, i stället för på etiketten. Eftersom Europeiska kommissionen och de flesta
medlemsstater anser att en kombinerad läsning av artikel 32.4 och artikel 31.5 i CLP medger detta,
att döma av ett begränsat antal kommentarer från medlemsstaterna, ska diskussionerna om denna
rättsliga tolkning slutföras om huruvida den nuvarande lagtexten redan medger en sådan kombinerad läsning eller om en ändring av bilaga VIII, del A, avsnitt 5.2 och artikel 25.7 i CLP är nödvändig.
28

Upphävd och ersatt genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den
21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden med verkan från och med den
14 juni 2011.
29
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–

det tillståndsnummer som begärts genom Reachförordningen,

–

förteckningen över tensider och parfymer enligt förordning (EG) nr
648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, i dess senaste lydelse,

–

tillståndsnumret för biocidprodukten enligt förordningen om biocidprodukter
(EU) nr 528/2012,

–

märkningsbestämmelserna (bl.a. brandfarligt) i direktiv 75/324/EEG om
aerosolbehållare, i dess senaste lydelse eller

–

innehåll av flyktiga organiska föreningar (VOC) i enlighet med direktiv
2004/42/EG30.

Vidare kan kompletterande obligatoriska uppgifter innefatta:


Särskild information om åtgärder som anges inom parentes för skyddsangivelserna P320 ”Särskild behandling krävs omedelbart (se … på etiketten), P321
”Särskild behandling (se … på etiketten) i bilaga IV till CLP, t.ex. ”se kompletterande första hjälpen-anvisningar på etiketten” eller ”se kompletterande anvisningar om administrering av antidot på etiketten”. Se också tabell 5 nedan och
urvalstabellerna i avsnitt 7.3 i detta vägledningsdokument.



För blandningar som innehåller komponenter med okänd akut toxicitet vid en
koncentration på minst 1 procent gäller angivelsen ”x procent av blandningen består av en eller flera beståndsdelar av okänd toxicitet” (se avsnitt 3.1.3.6.2.2 i bilaga I till CLP). Denna angivelse måste också införas i säkerhetsdatabladet, när
sådan tillhandahålls31. Det kan dessutom vara lämpligt att särskilja faran baserat
på exponeringsvägen, till exempel ”x procent av blandningen består av en eller
flera beståndsdelar av okänd akut toxicitet (oral/dermal/inhalation)”, i synnerhet
om ämnet också klassificerats för andra faror och om det är viktigt att ange exponeringsvägen (se även Guidance on the application of the CLP criteria (Vägledning
om tillämpningen av CLP-kriterierna)).



För blandningar som saknar användbar information om den kortvariga (akuta) faran och/eller faran för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön för en eller flera
av de relevanta beståndsdelarna, finns angivelsen ”innehåller x % beståndsdelar
vars farlighet för vattenmiljön är okänd” (se avsnitt 4.1.3.6.1 i bilaga I till CLP).
Denna angivelse måste ingå i etiketten och i säkerhetsdatabladet.



För blandningar som omfattas av inlämningskraven enligt artikel 45 i CLP samt
bilaga VIII till CLP krävs en UFI i tillämpliga fall (se avsnitt 4.8.1.1 i detta vägledningsdokument).

Enligt CLP-förordningen måste kompletterande märkningsuppgifter placeras i ett särskilt
fält för kompletterande uppgifter på etiketten. En leverantör kan också välja att placera
de kompletterande uppgifterna på flera platser, med hänsyn tagen till kraven i artikel 25
i CLP (se exempel 3 och exempel 5 i avsnitt 6 i detta dokument).
På samma sätt ska fältet för kompletterande märkningsuppgifter vara synbart separerat
från märkningsuppgifterna enligt CLP artikel 17 a–g i CLP, t.ex. genom att de placeras i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av
utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av vissa färger och lacker samt
produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG.
30

För mer information om sammanställningen av säkerhetsdatabladen, se Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad.
31
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ett annat fält på etiketten, sätts i en textruta, med hjälp av en annan färg eller annan
textstorlek. Men efter bedömning från fall till fall är det kanske inte en bra idé att synbart separera CLP-uppgifterna från de obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter
som krävs enligt en annan lagstiftning, när de senare gör det lättare att säkert hantera
och använda ett ämne eller en blandning. Där till exempel ytterligare EUH-angivelser uttrycker en varning som liknar dem i de faroangivelser som återger en klassificering, är
det till och med bättre att sammanföra båda typerna av angivelser i en enda grupp på
etiketten så att de förstärker varandra. För ett ämne som till exempel klassificerats som
vattenreaktivt kategori 1, är faroangivelse EUH014 ”Reagerar häftigt med vatten.”
mycket lik faroangivelse H260 ”Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som
kan självantända”. (se även exempel 4 i avsnitt 6 i detta vägledningsdokument).
Vad gäller läsbarhet får inte obligatoriska märkningsuppgifter som krävs av övrig EU-lagstiftning (t.ex. innehållet av flyktiga organiska föreningar enligt direktiv 2004/42/EG eller
förteckningen över specificerade beståndsdelar enligt förordning (EG) nr 648/2004) behandlas annorlunda än andra obligatoriska märkningsuppgifter som krävs av CLP-förordningen i sig. Obligatoriska uppgifter måste vara lätta att identifiera och läsa och måste
ha företräde på CLP-märkningen framför alla övriga icke-obligatoriska kompletterande
uppgifter. En översikt över de obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter som ska
införas i fältet för kompletterande uppgifter på etiketten visas i tabell 5.
Tabell 5: Obligatorisk kompletterande märkning enligt artiklarna 25 och 32 i
CLP
Referens till
rättslig grund
Artikel 25.1 och
avsnitt 1.1 i
del 1 i bilaga II
till CLP

Typ och tillämplighet
a)

Kod

Innehåll/fras

Kompletterande faroangivelser beträffande vissa fysikaliska egenskaper hos ämnen och blandningar. Dessa måste tilldelas i enlighet
med de villkor som anges i bilaga II till CLP när ett ämne eller en
blandning redan har klassificerats utifrån kriterierna i bilaga I till CLP.
För vissa ämnen med harmoniserade klassificeringar ingår de kompletterande faroangivelserna i del 3 i bilaga VI till CLP.
EUH014

”Reagerar häftigt med vatten”

EUH018

”Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas”

EUH019

”Kan bilda explosiva peroxider”

EUH044

”Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare”
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Referens till
rättslig grund
Artikel 25.1 och
avsnitt 1.2 i
del 1 i bilaga II
till CLP

Artikel 25.6 och
del 2 i bilaga II
till CLP
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Typ och tillämplighet
b)

Kod

Innehåll/fras

Kompletterande faroangivelser beträffande ämnens och blandningars
hälsofarliga egenskaper. Dessa måste tilldelas i enlighet med de villkor som anges i avsnitt 1.2 i del 1 i bilaga II till CLP när ett ämne eller
en blandning redan har klassificerats utifrån kriterierna i bilaga I till
CLP. För vissa ämnen med harmoniserade klassificeringar ingår de
kompletterande faroangivelserna i del 3 i bilaga VI till CLP. Vad gäller
EUH071, se även anmärkning 1 i tabell 3.1.3 i bilaga I till CLP.
EUH029

”Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten”

EUH031

”Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra”

EUH032

”Utvecklar mycket giftig gas vid
kontakt med syra”

EUH066

”Upprepad kontakt kan ge torr
hud eller hudsprickor”

EUH070

”Giftigt vid kontakt med ögonen”

EUH071

”Frätande på luftvägarna”

Kompletterande angivelser för vissa blandningar. Dessa måste tilldelas till
blandningar i enlighet med de villkor som anges i del 2 i bilaga II till CLP.

1. Blandningar som innehåller bly

EUH201

”Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan
komma åt att tugga eller suga”

EUH201A

”Varning! Innehåller bly”

2. Blandningar som innehåller cyanoakrylater

EUH202

”Cyanoakrylat.
Fara.
Fäster snabbt på hud och ögon.
Förvaras oåtkomligt för barn.”

3. Cement och cementblandningar

EUH203

”Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion”

4. Blandningar som innehåller isocyanater

EUH204

”Innehåller isocyanater.
Kan orsaka en allergisk reaktion”

– för förpackningsinnehåll som understiger
125 ml
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Referens till
rättslig grund

Typ och tillämplighet

Kod

Innehåll/fras

5. Blandningar som innehåller epoxiföreningar
med en medelmolekylvikt ≤ 700

EUH205

”Innehåller epoxiförening. Kan
orsaka en allergisk reaktion”

6. Blandningar som innehåller aktivt klor och
som säljs till allmänheten

EUH206

”Varning!
Får ej användas tillsammans
med andra produkter.
Kan avge farliga gaser (klor)”

7. Blandningar som innehåller kadmium (legeringar) och som används
vid lödning och svetsning

EUH207

”Varning!
Innehåller kadmium. Farliga
ångor bildas vid användning.
Se information från tillverkaren.
Följ skyddsanvisningarna.”

8. Blandningar som inte
klassificerats som sensibiliserande men innehåller minst ett sensibiliserande ämne32

EUH208

”Innehåller (namnet på det
sensibiliserande ämnet). Kan
orsaka en allergisk reaktion”

9. Flytande blandningar
som innehåller halogenerade kolväten

EUH209

”Kan bli mycket brandfarligt vid
användning

EUH209A

eller
Kan bli brandfarligt vid användning”

10. Blandningar som inte
är avsedda för allmänheten
11. Aerosoler

EUH210

”Säkerhetsdatablad finns att
rekvirera”
Aerosoler omfattas också av
märkningsbestämmelserna i
enlighet med direktiv
75/324/EEG

Enligt det sista stycket i avsnitt 2.8 i bilaga II till CLP (infört genom kommissionens förordning
(EU) nr 286/2011 (andra anpassningen till den tekniska utvecklingen av CLP-förordningen)) måste
blandningar som klassificerats som sensibiliserande och innehåller ett eller flera andra ämnen som
klassificerats som sensibiliserande (utöver det ämne som leder till blandningens klassificering) och
som förekommer i koncentrationer lika med eller högre än den som anges i tabell 3.4.6 i bilaga I till
CLP märkas med namnet/namnen på det ämnet/de ämnena. Detta (dessa) namn ska placeras tillsammans med namnet eller namnen på det/de relevanta ämnet eller ämnena för blandningens klassificering. Lägg märke till att EUH208 måste användas när en blandning som inte klassificerats som
sensibiliserande innehåller sensibiliserande ämnen. Enligt kommissionens förordning (EU) 2016/918
(8:e anpassningen av CLP-förordningen till den tekniska utvecklingen), där en blandning märks med
EUH204 i enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga II till CLP eller EUH205 i enlighet med avsnitt 2.5 i bilaga II, så kan angivelse EUH208 utelämnas från märkningen när de enda ämnena som medför
EUH208 är isocyanater eller epoxiföreningar.
32
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Referens till
rättslig grund

Typ och tillämplighet

Bilaga IV till CLP

Ämnen och blandningar som
tilldelats skyddsangivelser:

Avsnitt
3.1.3.6.2.2 i bilaga I till CLP

Avsnitt 4.1.3.6.1
i bilaga I till CLP



P320 – Särskild behandling krävs omedelbart (se
… på etiketten)



P321 – Särskild behandling
(se … på etiketten)

41

Kod

Innehåll/fras
Kompletterande första hjälpenanvisningar (t.ex. administrering av antidot eller omedelbara åtgärder, t.ex. användning av ett särskilt rengöringsmedel) som anges inom
skyddsangivelsernas parenteser

Blandning som innehåller
beståndsdelar med okänd
akut toxicitet vid en koncentration på minst 1 procent

”x % av blandningen utgörs av
en eller flera beståndsdelar
med okänd toxicitet”

Blandning där det inte finns
någon användbar information om den kortvariga
(akuta) faran och/eller faran
för skadliga långtidseffekter
för vattenmiljön för en eller
flera av de relevanta beståndsdelarna

”Innehåller x % beståndsdelar
vars farlighet för vattenmiljön
är okänd”.

Artikel 25.2 i
CLP

Kompletterande angivelse
för ämnen och blandningar
enligt direktiv 91/414/EEG33

Märkningsuppgift som följer av
kraven i andra
gemenskapsrättsakter enligt
artikel 32.6 i CLP

Exempel

(även för säkerhetsdatabladet)

(även för säkerhetsdatabladet)

EUH401

”För att undvika risker för människors hälsa och för miljön,
följ bruksanvisningen”.

 Förordning (EG) nr
1907/2006 (Reach)

 tillståndsnummer
 märkningsangivelser som
gäller begränsningar i bilaga XVII till Reach, t.ex.
”Endast för yrkesmässig användning”

 Förordning (EG) nr
648/2004 (tvätt- och
rengöringsmedel)

 förteckning över specificerade beståndsdelar som anjoniska tensider, syrebaserade blekmedel, enzymer,
desinfektionsmedel, optiska
vitmedel och parfymer
 bl.a. brandfarlighetsmärkning

 Direktiv 75/324/EEG om
aerosolbehållare

Upphävd genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden med verkan från och med den 14 juni
2011.
33
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Referens till
rättslig grund

Artikel 25.7 och
punkt 5 i del A i
bilaga VIII till
CLP 34

Typ och tillämplighet

Kod

Innehåll/fras

 Direktiv 2004/42/EG om
flyktiga organiska föreningar (VOC)

 innehåll av flyktiga organiska föreningar

 Förordningen om biocidprodukter (EU) nr
528/2012

 exempel: tillståndsnummer
för biocidprodukten

Unik formuleringsidentifierare (UFI) för blandningar
som klassificerats för hälsoeffekter och fysikaliska effekter och som omfattas av
inlämningskraven enligt artikel 45 i CLP (se avsnitt 4.8.1.1 i detta vägledningsdokument)

Ej tillämpligt

Unik alfanumerisk kod med
16 tecken35, till exempel:
UFI: VDU1-414F-1003-1862

4.8.1.1 Unik formuleringsidentifierare (UFI)
En unik formuleringsidentifierare (UFI) är en unik alfanumerisk kod som länkar informationen om en blandning som lämnats in enligt artikel 45 i CLP för en viss produkt som
släppts ut på marknaden (för mer information, se Echas webbplats för giftinformationscentraler på: https://poisoncentres.echa.europa.eu/sv/).
Den unika formuleringsidentifieraren är obligatorisk för alla farliga blandningar för vilka
information måste lämnas in enligt artikel 45 i CLP, dvs. för alla blandningar som släpps
ut på EU-marknaden och som enligt CLP klassificerats som farliga utifrån deras hälsoeffekter eller fysikaliska effekter. Företag som är skyldiga att lämna information (nedströmsanvändare och importörer) måste införa UFI:n på blandningens etikett innan
blandningen släpps ut på marknaden (med vissa undantag, se Vägledningen om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas – Bilaga VIII
till CLP för närmare information).
Den unika formuleringsidentifieraren måste antingen vara tryckt på eller fästas på etiketten. Av praktiska skäl kan UFI:n också vara tryckt på förpackningen, så länge den
förblir i närheten av övriga märkningsuppgifter36. Om personen som ansvarar för märkningen väljer att fästa UFI:n på etiketten, ska klistermärket fästas stadigt på etiketten
för att motstå normal hantering och användning.

34

Se kommissionens förordning (EU) 2017/542.

För mer information, se Applikation för att skapa UFI-koder – Användarhandbok och Echas webbplats för giftinformationscentraler på https://poisoncentres.echa.europa.eu/sv/publications.
35

Observera att CARACAL har godkänt möjligheten att trycka den unika formuleringsidentifieraren
på förpackningen nära intill de övriga märkningsuppgifterna, istället för på etiketten. Eftersom Europeiska kommissionen och de flesta medlemsstater anser att en kombinerad läsning av artikel 32.4
och artikel 31.5 i CLP medger detta, att döma av ett begränsat antal kommentarer från medlemsstaterna, ska diskussionerna om denna rättsliga tolkning slutföras om huruvida den nuvarande lagtexten redan medger en sådan kombinerad läsning eller om en ändring av bilaga VIII i CLP, del A,
avsnitt 5.2 och artikel 25.7 i CLP är nödvändig.
36
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Enligt artikel 25.7 i CLP-förordningen betraktas den unika formuleringsidentifieraren som
obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter och måste normalt införas på etiketten
i det fält som är avsett för kompletterande uppgifter. För att göra den synligare och
hjälpa användaren identifiera produkten, kan dock UFI:n i stället placeras (med ”UFI”markören) nära intill produktbeteckningarna.
UFI-koden måste föregås av förkortningen ”UFI” med stora bokstäver.
Den unika formuleringsidentifieraren måste också vara läsbar (se avsnitt 5.2 i detta vägledningsdokument där märkningsuppgifternas läsbarhet, läslighet och storlek beskrivs)
och anges på ett outplånligt sätt.
Användningen av den unika formuleringsidentifieraren för blandningar som inte redan
anmälts enligt nationell lagstiftning kommer att gälla stegvis från den 1 januari 2020, i
enlighet med blandningens avsedda användning (se avsnitt 3.4.1 i Vägledningen om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas – Bilaga
VIII till CLP för närmare information om anmälningsdatumen). Blandningar som redan
anmälts enligt nationell lagstiftning behöver inte märkas om för att inkludera den unika
formuleringsidentifieraren förrän den 1 januari 2025. Om det behövs en inlämningsuppdatering före detta datum måste dock företaget följa kraven i bilaga VIII och märka
om sina blandningar med UFI-koderna eller fästa UFI-koderna på etiketten innan de
släpps ut på marknaden i förändrad form. Om ett företag lämnar in informationen i enlighet med bilaga VIII till CLP före den tillämpliga tidsfristen, rekommenderas det att den
unika formuleringsidentifieraren utan otillbörligt dröjsmål införs på etiketten.
Observera följande:


För farliga blandningar som omfattas av kravet på inlämning av information enligt
artikel 45 i CLP måste den unika formuleringsidentifieraren återges på etiketten
eller på förpackningen nära de övriga märkningsuppgifterna. För farliga blandningar som är avsedda för industriell användning37 kan den unika formuleringsidentifieraren istället anges i avsnitt 1.1 i säkerhetsdatabladet. För farliga
blandningar som säljs oförpackade38 måste den unika formuleringsidentifieraren
anges i avsnitt 1.1 i säkerhetsdatabladet39,



En UFI behövs inte för blandningar som inte omfattas av artikel 45 i CLP, dvs. för
blandningar som används för vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig
FoU), för blandningar avsedda för produkt- och processinriktad forskning och utveckling, blandningar som klassificerats som ”gaser under tryck” och/eller ”explosiva varor” (instabil explosiv vara och riskgrupp 1.1–1.6) och för blandningar som
klassificerats som enbart farliga för miljön.



Ett företag kan överväga att göra inlämningar för blandningar som inte omfattas
av artikel 45 i CLP (till exempel enbart farliga för miljön). I detta fall kan den
unika formuleringsidentifieraren frivilligt fästas på etiketten till dessa blandningar.

dvs. blandningar som enbart är avsedda att användas på industrianläggningar (mer information
finns i Vägledningen om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa
hotas – Bilaga VIII till CLP).
37

38

t.ex. blandningar som finns förtecknade i del 2 av bilaga II till CLP.

Observera att CARACAL har godkänt tolkningen att inget standardkrav behövs för att föra in den
unika formuleringsidentifieraren i säkerhetsdatabladet (förutom för oförpackade blandningar). Ändringsförslagen för bilaga VIII i CLP och bilaga II i Reach diskuteras för närvarande på CARACAL-nivå.
39
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Ett onlineverktyg för att skapa och validera UFI-koder, UFI-generatorn, finns på webbplatsen för giftinformationscentraler på https://poisoncentres.echa.europa.eu/sv/ufi-generator.

4.8.2 Icke-obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter
I vissa fall kan leverantörer behöva föra in vissa uppgifter på etiketten som inte är obligatoriska men som behövs för produktens hantering och användning, såsom särskild
produktinformation, grundläggande instruktioner för användning eller skyddsangivelser
som inte härrör direkt från produktens klassificering (t.ex. ”Läs etiketten före användning” eller ”Får inte komma i kontakt med ögonen” för ögonirriterande blandningar). Sådana icke-obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter, vars innehåll lämnas åt leverantören att bestämma, omfattas inte av märkningskraven enligt CLP-förordningen.
Behovet av icke-obligatoriska uppgifter bör även övervägas när man beslutar om hur etiketten ska utformas. De icke-obligatoriska kompletterande uppgifterna kan också placeras bredvid de märkningsuppgifter som krävs enligt artikel 17 a−g i CLP samt de obligatoriska kompletterande uppgifterna, i tillämpliga fall. Dessa uppgifter får dock inte vara
förvirrande för användaren eller motsäga de obligatoriska märkningsuppgifterna. De ska
också innehålla ytterligare nödvändiga uppgifter (se artikel 25.3 i CLP).
Kompletterande märkningsuppgifter som kommer från UN GHS men som inte genomförts i CLP-förordningen kan föras in i fältet för icke-obligatoriska kompletterande uppgifter. Dessa uppgifter får inte förvirra användaren.
Dessutom måste varje icke-obligatorisk kompletterande uppgift som antingen förs in på
etiketten eller på förpackningen överensstämma med ämnets eller blandningens klassificering (se artikel 25.4 i CLP). Därför får inte angivelser som ”inte giftigt”, ”inte förorenande” eller ”miljövänligt”, eller andra angivelser som tyder på att ämnet eller blandningen inte utgör någon fara eller angivelser som är oförenliga med den tilldelade klassificeringen, förekomma i märkningen eller på förpackningen till klassificerade ämnen eller
blandningar.
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5. Vägledning om särskilda aspekter av faromärkning
enligt CLP
5.1 Ytterligare aspekter att beakta vid faromärkning enligt CLP
För att låta leverantören utforma märkningar i enlighet med CLP-förordningen och samtidigt medge så mycket frihet som möjligt vid utformningen av märkningarna, bör ytterligare märkningsaspekter övervägas.


Etikettstorlek: CLP-förordningen definierar minimimåtten för etikettens storlek
och vissa av dess uppgifter (se avsnitt 5.2 i detta vägledningsdokument.



Särskilda märkningsbestämmelser som gäller särskilda märknings- och förpackningssituationer, till exempel:



–

ett ämne eller en blandning ingår i en underligt formad eller liten förpackning (se artikel 29 i CLP).

–

förpackningen består av flera lager och/eller

–

ett ämne eller en blandning omfattas av märkningsbestämmelserna i CLPförordningen och av märkningsbestämmelserna i enlighet med bestämmelserna för transport av farligt gods enligt FN:s rekommendationer för transport av farligt gods – Modellregler (”orange bok”)40. Den
person som ansvarar för att sammanställa en CLP-märkning måste beakta
alla dessa bestämmelser innan ett beslut tas om märkningen av ämnet eller blandningen (se artikel 33 i CLP).

Val av skyddsangivelser:
Vilken som är den lämpligaste uppsättningen skyddsangivelser för etiketten får
leverantören i stort sett själv bestämma. Se avsnitt 7 i detta vägledningsdokument.

5.2 Storleken på etiketten och på märkningsuppgifterna
I avsnitt 1.2 i bilaga I till CLP anges etikettstorleken, där etikettens minimimått specificeras och piktogrammets storlek kopplas till dessa minimimått (se även tabell 6 nedan)41. Märkningen ska dock vara tillräckligt stor för att rymma alla märkningsuppgifter
enligt CLP-förordningens definition, samtidigt som den fortfarande går att läsa. Till följd
av detta kan etiketten behöva vara större än den angivna minimiytan.

40

Genomförd i EU genom internationella modala avtal och direktiv 2008/68/EG.

Storleken på piktogrammet avser här själva piktogrammets mått och inte storleken på den virtuella kvadrat inom vilken piktogrammet är placerat.
41
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Tabell 6: Minimimått för etiketter och piktogram enligt CLP-förordningen
Förpackningens kapacitet
(volym)

Etikettens mått
(i millimeter) för den nödvändiga informationen enligt artikel 17 i CLP

Piktogrammets mått (i
millimeter)

≤ 3 liter

Om möjligt minst 52 x 74

Inte mindre än 10 x 10
Om möjligt minst 16 x 16

> 3 liter men ≤ 50 liter

Minst 74 x 105

Minst 23 x 23

> 50 liter men ≤ 500 liter

Minst 105 x 148

Minst 32 x 32

> 500 liter

Minst 148 x 210

Minst 46 x 46

Enligt CLP-förordningen måste de märkningsuppgifter som avses i artikel 17.1 i CLP vara
av sådan storlek och angivna med sådant mellanrum att de är lätta att läsa.
Läsbarheten bestäms av kombinationen av teckenstorlek, teckenmellanrum, radavstånd,
bokstavsbredd, typfärg, typsnitt, tecknens bredd-höjdförhållande, materialets yta och
tydlig kontrast mellan trycket och bakgrunden.
Några exempel på hur dessa parametrar påverkar läsbarheten visas i figur 2 nedan.

läsbar

text-bakgrundskontrasten minskar läsbarheten

textstorleken för
denna teckentyp
minskar läsbarheten

i kursiv stil men läsbar

textkomprimering
minskar läsbarheten

Figur 2: Läsbarhet
En etikett kan rymma fler språk än vad som krävs av medlemsstaten där ämnet eller
blandningen släpps ut på marknaden. Så länge som etiketten följer de (minimi-) mått
som anges i tabell 6 ovan och så länge som textelementens läsbarhet garanteras, överlämnas beslutet om antalet språk till respektive leverantör.
Den exakta bokstavsstorleken hos signalorden, faroangivelserna, skyddsangivelserna
och alla kompletterande uppgifter anges inte i lagtexten, dvs. leverantören får själv bestämma den bokstavsstorlek som gör märkningsuppgifterna lätta att läsa. Emellertid kan
en minsta bokstavsstorlek på 1,2 mm (”x-höjd”) användas som referens. En leverantör
kan besluta om bokstavsstorleken ska ökas tillsammans med förpackningens totalvolym
och etikettens mått, eller om den i stort sett ska fastställas för alla volymer och etiketter.
På samma sätt kan leverantören välja att ha större bokstavsstorlekar för vissa märkningsuppgifter, medan andra har mindre bokstäver. Några ofta valda praktiska lösningar
är till exempel:


att ge signalordet ”fara” eller ”varning” större bokstäver på etiketten än de för
faroangivelserna och skyddsangivelserna,
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att ge de obligatoriska märkningsuppgifterna större bokstäver än de för de ickeobligatoriska kompletterande märkningsuppgifterna.

Båda av de nämna alternativen är i princip förenliga med lagtexten i CLP så länge som
de obligatoriska uppgifterna på etiketten är lätta att läsa.
Enligt CLP-förordningen är storleken på faropiktogrammen kopplad till etikettens minimimått. Varje faropiktogram måste täcka minst en femtondel av den minimiyta på etiketten som är avsedd för obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter. Minimimåtten
för etiketter och piktogram anges i tabell 1.3 i bilaga I till CLP. Piktogrammets yta för
förpackningens minsta storlek ska vara minst 16 x 16 millimeter, om så är möjligt, men
får aldrig vara mindre än 1 cm2. Piktogrammets storlek ska ökas från minimimåtten i de
fall där etikettens faktiska storlek medger detta. Tanken bakom detta är att etikettens
och piktogrammens storlek ska förbli proportionella mot förpackningens storlek.
Ett piktogram som anses vara läsbart täcker en femtondel av minimiytan, som erhålls
genom att multiplicera måtten enligt tabell 1.3 i bilaga I till CLP. Piktogrammets storlek
måste ökas i samtliga fall där det tar upp mindre än en femtondel av den yta på etiketten som är avsedd för de obligatoriska märkningsuppgifterna. För små förpackningar är
en femtondel av etikettens minimistorlek 16 mm x 16 mm. Ibland kan dock inte ens etikettens minimistorlek användas, eller så medger etikettens minimistorlek bara plats för
10 mm x 10 mm stora piktogram (t.ex. på grund av flera piktogram). Dessa 1 cm2 stora
piktogram är de minsta tillåtna och får bara användas om det inte finns plats för de
större. Ett piktogram på minst 16 mm x 16 mm måste alltid användas om möjligt. ”Om
möjligt” avser etikettens storlek, och om etikettstorleken medger ett större piktogram så
måste detta därför användas. Men om en leverantör väljer att använda en etikett som är
större än minimimåtten för en viss storlek av kollit, så måste inte storleken på piktogrammet ökas, förutsatt att det täcker en femtondel av de relevanta minimimåtten.

Exempel:
För en behållare med storleken > 50 liter, men ≤ 500 liter, måste den minsta storleken på ett piktogram vara 32 mm x 32 mm, vilket är en femtondel av ytan. Detta
erhålls genom att multiplicera minimimåtten (105 mm x 148 mm). (105 mm x
148 mm = 10,5 cm x 14,8 cm = 155,5 cm2. En femtondel av 155 cm2 = 10,36 cm2;
√10,36 cm2 = 3,22 cm = 32,2 mm (avrundat till 32 mm) för varje mått av varje
piktogram). Om etikettens storlek ökar medan behållarens storlek förblir densamma
(> 50 liter, men ≤ 500 liter) så ska den minsta storleken på varje piktogram vara
minst en femtondel av minimiytan för de obligatoriska uppgifter som krävs i artikel 17 i CLP, dvs. 32 mm x 32 mm.
I princip ska en etikett som uppfyller kraven på de ovan angivna minimimåtten vara tillräckligt stor för att rymma alla märkningsuppgifter som definierats i artikel 17 i CLP
samtidigt som den fortfarande går att läsa. Företräde måste ges åt de obligatoriska
märkningsuppgifterna och alla obligatoriska kompletterande uppgifter som krävs enligt
CLP-förordningen och annan EU-lagstiftning. Om en leverantör lägger till icke-obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter så kan läsbarheten påverkas när mer än bara
ett litet antal sådana uppgifter läggs till. Vid ett större antal icke-obligatoriska uppgifter
bör leverantören överväga att begränsa dessa uppgifter eller öka etikettens storlek. När
etiketten förstoras bör leverantören även överväga att förstora de olika obligatoriska etikettuppgifterna. Syftet med detta är att de ska vara lättare att identifiera och behålla sin
läsbarhet.
All övrig yta som vunnits genom att etikettstorleken ökat kan användas för ytterligare
uppgifter som leverantören anser är viktiga. Detta bör dock avvägas mot kravet enligt
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artikel 25.3 i CLP, dvs. att icke-obligatoriska kompletterande uppgifter inte får göra det
svårare att identifiera de obligatoriska märkningsuppgifterna.

5.3 Undantag från kraven på märkning och förpackning
Inte alla kollin är utformade att visa nödvändiga märkningsuppgifter på etiketten eller på
förpackningen enligt kraven i artikel 31 i CLP.
I artikel 29.1 till CLP och avsnitt 1.5.1 i bilaga I till CLP görs undantag för en förpackning
som är så liten eller har en sådan form att det är omöjligt att uppfylla kraven enligt artikel 31 i CLP.
Om bestämmelserna i artikel 29.1 inte kan tillämpas gör artikel 29.2 till CLP och avsnitt 1.5.2 i bilaga I till CLP det möjligt att utelämna vissa märkningsuppgifter (se avsnitt 5.3.2 i detta vägledningsdokument).

5.3.1 Användning av utvikbara etiketter, fastbundna märkningslappar
och ytterförpackning
Förpackningen av ett ämne eller en blandning kan vara så liten eller ha en sådan form
att det är omöjligt att visa märkningsuppgifterna enligt kraven i artikel 31 i CLP. Detta
kan antingen bero på att den medlemsstat där ämnet eller blandningen släpps ut på
marknaden behöver föra in mer än ett språk på etiketten, eller helt enkelt för att förpackningen är för liten eller svår att märka på grund av dess form, så att hela uppsättningen av märkningsuppgifter inte ens kan visas på ett enda språk.
Etiketten kan i synnerhet vara omöjlig att läsa horisontellt när kollit sätts ner normalt,
eller när märkningsuppgifterna har otillräcklig storlek och otillräckliga mellanrum för att
vara lätta att läsa.
I det här fallet kan märkningsuppgifterna enligt artikel 17 i CLP antingen tillhandahållas
på


utvikbara etiketter, eller



fastbundna märkningslappar, eller



ytterförpackningen.

Om ett av de ovan nämnda alternativen används måste etiketten på en eventuell innerförpackning eller den del av den utvikbara etiketten som är direkt fäst vid förpackningen
innehålla minst följande: faropiktogrammet eller faropiktogrammen, den produktbeteckning som hänvisas till i artikel 18 i CLP samt namn och telefonnummer till ämnets eller
blandningens leverantör. I detta fall kan signalordet, faro- och skyddsangivelsen liksom
de kompletterande märkningsuppgifterna utelämnas42. Dessa alternativ får dock inte användas om en etikett blir oläslig bara för att leverantören vill få rum med fler språk på
etiketten än vad som krävs av den medlemsstat där ämnet eller blandningen släpps ut
på marknaden.

5.3.1.1 Utvikbara etiketter och fastbundna märkningslappar
När leverantören upptäcker ett behov av utvikbara etiketter eller fastbundna märkeslappar, bör han/hon överväga följande aspekter:

Lägg märke till att man på CARACAL-nivå just nu diskuterar möjligheten att placera den unika
formuleringsidentifieraren på innerförpackningen när förpackningen är för liten eller har en sådan
form att märkningskraven i artikel 31 i CLP inte kan uppfyllas.
42
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Allmänna krav för utvikbara etiketter och fastbundna märkningslappar
Enligt CLP-förordningen krävs inga separata bestämmelser för utvikbara etiketter
och fastbundna märkningslappar. Båda etikettyperna måste uppfylla samma prestandakrav som alla andra ”normala” etiketter, dvs.
 märkningsuppgifterna (inräknat UFI:n, i tillämpliga fall) måste vara outplånliga,
lätta att läsa och framträda mot bakgrunden,
 piktogrammen måste vara lika stora som piktogrammen på den motsvarande
vanliga etiketten.
Den utvikbara etiketten eller fastbundna märkningslappen måste sitta stadigt fäst
vid förpackningen, dvs. etiketten ska sitta kvar på förpackningen under en rimligen
förväntad hantering av kollit.
Åtminstone följande CLP-information måste sitta stadigt fäst vid den inre behållaren:
 Faropiktogram.
 Produktbeteckningen.
 Namn, adress och telefonnummer till leverantören av ämnet eller blandningen.
Jämfört med fastbundna märkeslappar är det troligen bäst att använda utvikbara etiketter, eftersom detta alternativ ofta ger störst utrymme för märkningsuppgifterna. Viss information om innehållet, kvaliteten och designen av en utvikbar etikett tillhandahålls nedan. Se även exempel 6 i detta vägledningsdokument där det visas en flerspråkig utvikbar etikett för en blandning för distribution och användning.
Utvikbara etiketter kan också vara ett alternativ (och används också ofta) när det antal
kompletterande märkningsuppgifter som krävs enligt annan lagstiftning skulle leda till en
etikett som blev för stor för förpackningen. Utvikbara etiketter kan bidra till en tydlig
strukturering av märkningsuppgifterna genom att olika sidor används för olika slags information (se nedan).
Innehåll, kvalitet och design av en utvikbar etikett
Innehåll
En utvikbar etikett består vanligtvis av tre delar, nämligen försättsbladet (det översta
bladet), det/de inre bladet/bladen och det bakre bladet (stadigt fäst vid förpackningen).
Den utvikbara etiketten ska innehålla de märkningsuppgifter och den information som
krävs enligt artiklarna 17 och 32.6 i CLP såsom beskrivs nedan. I enlighet med artikel 29.1 i CLP kan märkningsuppgifterna endast lämnas med hjälp av utvikbara etiketter
när det inte är möjligt att uppfylla kraven i artikel 31 i CLP för en etikett på språken i
den medlemsstat där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden.


Försättsbladet måste minst innehålla
o

produktbeteckningen (CLP artikel 18.2 för ämnen, artikel 18.3 a i CLP för
blandningar). Observera för blandningar: produktbeteckningen på försättsbladet och det bakre bladet behöver inte specificera alla beståndsdelar
som bidrar till blandningens klassificering,

o

faropiktogram (artikel 17.1 d i CLP),

o

signalord på samtliga språk på etiketten (artikel 17.1 e i CLP),

o

nominell mängd (kollin som tillhandahålls till allmänheten, om inte denna
mängd anges någon annanstans på kollit) (artikel 17.1 b i CLP),
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o

leverantörens eller leverantörernas kontaktuppgifter (namn, adress och
telefonnummer) (artikel 17.1 a i CLP),

o

en hänvisning till den fullständiga säkerhetsinformationen inuti den utvikbara etiketten, till exempel: ”innehåller säkerhetsinformation” på samtliga
språk på etiketten eller en symbol för att informera en användare om att
etiketten kan öppnas och för att visa att det finns ytterligare uppgifter på
de inre bladen (inte i artikel 17.1 i CLP),

o

en förkortning på språket (landskod eller språkkod) för samtliga språk
som används i de inre bladen. För att undvika icke-standardmässiga eller
förvirrande förkortningar rekommenderas användning av språkkoden enligt t.ex. ISO 639-1,

o

olika UFI-koder för en blandning, i tillämpliga fall, som används för varje
språk- eller marknadsområde, även om användning av olika UFI-koder
inte rekommenderas.

Inre blad ska innehålla
o

fullständiga märkningsuppgifter (utom för faropiktogrammet och leverantörens identifiering) enligt kraven i artikel 17.1 i CLP (inräknat kompletterande uppgifter) för varje språk på försättsbladet och grupperade efter
språk, till exempel ett språk per sida,

o

UFI-koden för en blandning, i tillämpliga fall och om olika UFI-koder används för varje språk- eller marknadsområde, även om användning av
olika UFI-koder inte rekommenderas,

o

en förkortning av språket som visas längst upp på varje inre blad (landskod eller språkkod).

Det bakre bladet ska upprepa informationen på försättsbladet, utom för angivelsen av de olika språken i de inre lagren.

Kvalitet och design
Ingen standard specificeras i CLP för etikettmaterial och utförandet av utvikbara etiketter. Att den utvikbara etiketten håller tillräcklig kvalitet måste dock säkerställas.
Exakt hur denna kvalitet ska säkerställas bör lämnas till leverantören att bestämma,
men uppmärksamhet bör ägnas åt följande aspekter:


Beständighet
När man tänker på de olika situationer som kan uppstå vid normal hantering och
användning (att innehållet i kollit kan lösa upp trycket eller användarna kan läser
etiketten flera gånger), är det klart att den utvikbara etiketten måste vara tillräckligt beständig och hållbar för att behålla sin funktion vid upprepad användning (i tillämpliga fall) under produktens hela livslängd. Detta kan uppnås genom
exempelvis skyddsbeläggning av etiketten och användning av plastifierade sidor.
Det bakre bladet till en utvikbar etikett ska vara stadigt fäst vid förpackningen för
att motstå normal hantering och användning. Bladen får inte vara lätt löstagbara
från varandra.



Läsbarhet
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Informationen i den utvikbara etiketten ska vara lätt att läsa (se avsnitt 5.2 i
detta vägledningsdokument). Vad gäller häften kan sidonumrering övervägas.
Språken ska ordnas på ett logiskt sätt, t.ex. alfabetiskt.


Lätt tillgång till informationen
Informationen i den utvikbara etiketten måste vara lätt att tillgå genom att användaren lätt kan öppna och stänga etiketten igen. Detta kan t.ex. säkerställas
genom en ”rivflik” – dvs. en liten del av etiketten som gör att den lätt kan lyftas
från sin bakre stödsida. Lätt tillgång till informationen (och läsbarheten) kan
också förbättras genom att använda ett enda språk för varje inre blad i den utvikbara etiketten.

5.3.1.2 Ytterförpackning
När förpackningen är för liten eller har en sådan form att det inte är möjligt att uppfylla
märkningskraven i CLP artikel 31 är ett av de alternativ som ges i CLP artikel 29.1 att
tillhandahålla begränsade märkningsuppgifter på innerförpackningen (dvs. minst i enlighet med avsnitt 1.5.1.2 i bilaga I till CLP: faropiktogram, produktbeteckning och namn
och telefonnummer till leverantören av ämnet eller blandningen) medan de fullständiga
märkningsuppgifterna visas på ytterförpackningen43. Detta kan vara användbart vid
många små enheter inuti en ytterförpackning. I sådana fall kommer de krav som vanligen gäller märkningar (se artiklarna 31 och 32 i CLP) också att gälla märkningsutrymmet på ytterförpackningen. När alternativet med ytterförpackning används måste en distributör eller återförsäljare se till att alla de märkningsuppgifter som krävs enligt CLPförordningen är tillgängliga när han/hon säljer de enstaka kollienheterna separat.

5.3.2 Utelämnande av vissa märkningsuppgifter
I situationer där det inte är möjligt att uppfylla märkningskraven enligt artikel 31 i CLP
(på grund av den ringa storleken eller formen) och där de fullständiga märkningsuppgifterna44 inte kan lämnas i utvikbara etiketter, på fastbundna märkningslappar eller på en
ytterförpackning, kan märkningsuppgifterna minskas på vissa villkor som anges i avsnitt 1.5.2 i bilaga I till CLP. Detta kan gälla för


kollin där innehållet inte överstiger 125 ml och ämnet eller blandningen har klassificerats i en av farokategorierna i tabell 7 nedan – detta gäller även vid påfyllning
av ett ämne eller en blandning i flaskor med liten volym (högst 125 ml) som ska
säljas efteråt, eller när flaskor med liten volym (högst 125 ml) inte längre säljs i
sin ytterförpackning, utan bara separat (se även avsnitt 5.3.2.1 i detta vägledningsdokument),



upplösbar förpackning för engångsanvändning där innehållet inte överstiger 25 ml
(se även avsnitt 5.3.2.2 i detta vägledningsdokument).

Märkningsuppgifterna kan också anpassas för:

Lägg märke till att man på CARACAL-nivå just nu diskuterar möjligheten att placera den unika
formuleringsidentifieraren på innerförpackningen när förpackningen är för liten eller har en sådan
form att märkningskraven i artikel 31 i CLP inte kan uppfyllas.
43

44

dvs. den information som krävs enligt CLP artikel 17.
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innerförpackning för ämnen och blandningar för vetenskaplig forskning och utveckling eller analys av kvalitetskontroll när innehållet inte överstiger 10 ml (se
även avsnitt 5.3.2.3 i detta vägledningsdokument),



oförpackade farliga ämnen eller blandningar som distribueras till allmänheten (se
även avsnitt 5.3.2.4 i detta vägledningsdokument),



miljömärkning (se även avsnitt 5.3.2.5 i detta vägledningsdokument).

5.3.2.1 Märkning av kollin när innehållet inte överstiger 125 ml
De märkningsuppgifter som nämns i kolumn 2 i tabell 7 kan utelämnas från etiketten för
kollin vars storlek inte överstiger 125 ml när ämnet eller blandningen klassificerats för
faroklasserna eller farokategorierna i kolumn 1.
När ämnet eller blandningen klassificerats för ytterligare faroklasser som inte finns förtecknade i kolumn 1 i tabell 7 måste dock märkningsuppgifterna beträffande dessa andra
faroklasser ändå införas. Se även avsnitt 1.5.2.1 i bilaga I till CLP.
Notera att undantagen för märkning av små kollin av aerosoler som klassificerats som
brandfarliga (direktiv 75/324/EEG45) gäller för aerosolbehållare.
Tabell 7: Märkningsundantag för kollin vars innehåll inte överstiger 125 ml
Klassificering av ämnet eller blandningen
Oxiderande gaser kat. 1 (H270)
Gaser under tryck (H280, H281)
Brandfarliga vätskor kat. 2 eller 3 (H224, H225)
Brandfarliga fasta ämnen kat. 1 eller 2 (H228)

Tillåtna undantag enligt avsnitt 1.5.2 i bilaga I till CLP
faro- och skyddsangivelser till faroklasserna som förtecknats i kolumn 1
kommentar: faropiktogrammet och
signalordet krävs för de angivna farokategorierna

Självreaktiva ämnen eller blandningar, typer C, D, E eller F
(H242)
Självupphettande ämnen eller blandningar, kat. 2 (H252)
Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar
brandfarliga gaser, kat. 1, 2 eller 3 (H260, H261)
Oxiderande vätskor kat. 2 eller 3 (H272)
Oxiderande fasta ämnen kat. 2 eller 3 (H272)
Organiska peroxider, typer C, D, E eller F (H242)
Akut toxicitet, kat. 4 (H302, H312, H332)
(om ämnet eller blandningen inte distribueras till allmänheten)
Irriterande på huden, kat. 2 (H315)
Ögonirritation, kat. 2 (H319)

Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar beträffande aerosolbehållare.
45
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Tillåtna undantag enligt avsnitt 1.5.2 i bilaga I till CLP

Specifik organtoxicitet enkel exponering (STOT-SE), kat. 2 eller 3
(H371, H335, H336)
(om ämnet eller blandningen inte distribueras till allmänheten)
Specifik organtoxicitet upprepad exponering (STOT-RE), kat. 2
(H373)
(om ämnet eller blandningen inte distribueras till allmänheten)
Farligt för vattenmiljön – kortvarig (akut) fara för vattenmiljön,
kat. Akut 1 (H400)
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön, kat. Kronisk 1 eller 2 (H410 eller H411)
Brandfarliga gaser kat. 2 (H221)
Reproduktionstoxicitet: effekter på eller via amning (H362)
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön, kat. Kronisk 3 eller 4 (H412 eller H413)

Korrosivt för metaller (H290)

skyddsangivelser som är kopplade
till faroklasserna i kolumn 1
kommentar: faroangivelserna och
signalordet måste anges eftersom
det inte krävs något faropiktogram
för de angivna farokategorierna
faropiktogram, signalord, faroangivelser och skyddsangivelser för
denna faroklass

5.3.2.2 Märkning av upplösbar förpackning för engångsanvändning som
inte överstiger 25 ml
Undantaget för upplösbar förpackning gäller för upplösbar förpackning när innehållet inte
överstiger 25 ml. För denna förpackning kan de CLP-märkningsuppgifter som krävs enligt artikel 17 i CLP utelämnas under förutsättning att förpackningen är avsedd för engångsanvändning och innesluten i en ytterförpackning med samtliga de märkningsuppgifter som krävs enligt artikel 17 i CLP.
Undantaget gäller i de fall där det ämne eller den blandning som ingår uteslutande klassificerats i en eller flera av farokategorierna i avsnitt 1.5.2.1.1 b, 1.5.2.1.2 b eller
1.5.2.1.3 b i bilaga I till CLP (se tabell 7 ovan). Detta undantag gäller dock inte för ämnen och blandningar som omfattas av förordning (EG) 1107/2009 (för växtskyddsmedel)
eller förordning (EU) nr 528/2012 (för biocidprodukter).

5.3.2.3 Märkning av innerförpackning när innehållet inte överstiger
10 ml
De CLP-märkningsuppgifter som krävs enligt artikel 17 i CLP kan utelämnas från innerförpackningen förutsatt att samtliga av följande villkor har uppfyllts:
 Innehållet i innerförpackningen överstiger inte 10 ml.
 Ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden för distribution till en distributör
eller nedströmsanvändare för vetenskaplig forskning och utveckling (vetenskaplig
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FoU)46 eller analys av kvalitetskontroll.
 Innerförpackningen innesluts i en ytterförpackning som innehåller alla de märkningsuppgifter som krävs enligt CLP artikel 17.

Notera dock att etiketten på innerförpackningen måste innehålla produktbeteckningen
och (i förekommande fall) faropiktogrammen; GHS01, GHS05, GHS06 och/eller GHS08.
Om fler än två piktogram tilldelas kan GHS06 och GHS08 få företräde före GHS01 och
GHS05.
Undantaget gäller inte för ämnen eller blandningar som omfattas av förordning (EG)
1107/2009 (för växtskyddsmedel) eller förordning (EU) nr 528/2012 (för biocidprodukter).

5.3.2.4 Oförpackade farliga ämnen eller blandningar som distribueras till
allmänheten
Märkningsuppgifter om oförpackade kemikalier som säljs till allmänheten måste göras
tillgängliga för kunden, t.ex. på en faktura eller räkning (se artikel 29.3 i CLP). När inköpet av sådana ämnen eller blandningar sker vid en annan tidpunkt än när de levereras
till kunden kan man även överväga att tillhandahålla en folder med de relevanta märkningsuppgifterna vid leveransen av ämnet eller blandningen, eller att skicka uppgifterna
via e-post före eller vid leveransen. Bestämmelserna i CLP artikel 29.3 gäller för ämnen
som förtecknas i del 5 i bilaga II till CLP.

5.3.2.5 Miljömärkning
Enligt CLP ges möjlighet att införa undantag från vissa bestämmelser om miljömärkning
för vissa blandningar som klassificerats som farliga för miljön när det kan påvisas att en
minskad miljöpåverkan skulle föreligga (se artikel 29.4 i CLP). Hittills har dock inga sådana undantag eller särskilda bestämmelser avtalats. Efter att ha bestämts i enlighet med
det förfarande som avses i artiklarna 53 och 54 i CLP, skulle sådana undantag eller särskilda bestämmelser vara definierade i del 2 i bilaga II till CLP.

5.4 Sambandet mellan CLP och märkningsreglerna vid transport
5.4.1 Särskilda märkningsbestämmelser för ytterförpackning, innerförpackning och enstaka förpackning
I artikel 33 i CLP-förordningen anges särskilda bestämmelser för situationer där förpackningen av farliga ämnen och blandningar också måste uppfylla märkningsbestämmelserna enligt bestämmelserna för transport av farligt gods. Märkningsbestämmelserna för
transport anges i FN:s rekommendationer för transport av farligt gods – Modellregler.
Transportmärkning i enlighet med artikel 33 i CLP omfattar alla märkningar som krävs
enligt t.ex. direktiv 2008/68/EG47, såsom märkningen för ämnen som är farliga för miljön, märkningar för förhöjd temperatur och märkningar för begränsade/undantagna
mängder. Det är en av CLP-förordningens grundprinciper att en märkning som krävs enligt transportbestämmelserna inte ska åsidosättas samtidigt som väsentlig faroinformation på relevanta förpackningslager bevaras.

Mer information om ämnen som tillverkas, importeras eller används inom vetenskaplig forskning
och utveckling (vetenskaplig FoU) finns i Echas Vägledning om vetenskaplig forskning och utveckling
(FoU) samt produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD).
46

47

Direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.
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CLP-märkning krävs vanligtvis på varje lager av en förpackning som är avsedd för distribution och användning.
Transportmärkning måste finnas på ytterförpackningen till farliga ämnen och blandningar om de rubriceras som ”farligt gods” enligt bestämmelserna om transport av farligt gods. I sådana fall kan en CLP-märkning också förekomma på en ytterförpackning.
Enstaka kollin behöver uppvisa både CLP-märkningen och transportmärkningen. Om
ett CLP-faropiktogram på en enstaka förpackning eller en ytterförpackning avser
samma fara som i bestämmelserna för transport av farligt gods, kan CLP-piktogrammet utelämnas för att undvika onödig dubbelmärkning.
När en förpackning består av en ytter- och en innerförpackning, tillsammans med eventuell mellanliggande förpackning, och ytterförpackningen uppfyller märkningsbestämmelserna enligt bestämmelserna för transport av farligt gods, måste inte de faropiktogram
som krävs enligt CLP-förordningen visas på ytterförpackningen. Som tidigare nämnts betraktas märkningarna för begränsade/undantagna mängder som transportmärkning.
Därför krävs ingen CLP-märkning när dessa märkningar finns på ytterförpackningen.
CLP-märkning kan dock användas om så önskas, enligt CLP artikel 33.1.
Om ytterförpackningen är genomskinlig kan alla märkningsuppgifter enligt CLP utelämnas från denna när CLP-märkningen under det genomskinliga lagret framträder tydligt
(artikel 33.2 i CLP).
De rättsliga kraven enligt artikel 33 i CLP och de beslut de innebär vid deras hantering
återges i figur 3.
Inner- (och eventuell mellanliggande) och ytterförpackning

Enstaka förpackning

Transport

Nej

Transportmärkning
nödvändig?

CLP-märkning

Transportmärkning
nödvändig?

Nej
Ja

Transportmärkning och CLPmärkning
CLP-piktogram
som täcks av ett
motsvarande
transportpiktogram kan utelämnas.

Genomskinlig
ytterförpackning?

Nej

CLP-märkning på
inner- (och
eventuell mellanliggande) och
ytterförpackning
(se även avsnitt 5.4.2 nedan).

Ja

CLP-märkning på
inner- (och
eventuell mellanliggande) förpackning
CLP-märkning på
ytterförpackning
får utelämnas.

Ja

Transportmärkning på
ytterförpackning; CLPmärkning på inner- (och
eventuell mellanliggande) förpackning.
Ytterförpackningen kan
dessutom vara CLPmärkt. Om så är fallet
kan de CLP-piktogram
som täcks av ett motsvarande transportpiktogram utelämnas.

Figur 3: Flödesschema för beslut om tillämpningen av CLP-märkning och transportmärkning för enstaka förpackningar (till vänster) och sammansatta förpackningar (till höger)
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5.4.2 Förpackning som används för sammanställning av distributionsförpackning under transport
I CLP-förordningen föreskrivs även allmänna förpackningsstandarder för leverantörer för
att garantera en säker leverans av farliga ämnen och blandningar.
”Förpackning” definieras i CLP-förordningen som ”en eller flera behållare eller andra
komponenter eller material som är nödvändiga för att ytterhöljet ska fullgöra sin inneslutande funktion och andra säkerhetsfunktioner”. Detta innebär att förpackningen av ett
ämne eller en blandning kan bestå av flera lager, till exempel en flaska och en låda.
CLP-reglerna gäller för alla förpackningslager som används i distributionssyfte. All ytterligare förpackning kan då hamna inom den definition som ges i transportlagstiftningen:
”yttre skyddet i en integrerad eller sammansatt förpackning, inklusive de ämnen med
absorberande egenskaper, stoppning och alla andra beståndsdelar som behövs för att
innesluta och skydda innerkärl eller innerförpackningar”. Funktionen av ytterförpackning
som uppfyller denna definition förblir densamma oavsett om en transportmärkning är
fäst vid den eller inte.
Artikel 33.2 i CLP ska tolkas så att märkning enligt CLP krävs för det yttersta lager av
förpackningen som återstår när transportförpackningen tagits bort (och för eventuell inner- och mellanliggande förpackning). Denna typ av ”ytterförpackning” (illustration (b) i
figur 4) kräver en CLP-märkning (se även avsnitt 5.3.1.2 och avsnitt 5.4.1 i detta vägledningsdokument).

(a)

(b)

(c)

innerförpackning
för distribution

ytterförpackning
för distribution

transportförpackning

Figur 4: Tillämpning av CLP-märkning på förpackning som används för distribution och transport
I normala fall använder leverantörer, inräknat distributörer, ett och vanligtvis fler ytterligare förpackningslager för att underlätta transporten av stora mängder kemikalier och
säkerställa att rätt produkter levereras till varje plats i gott skick. En sådan transportförpackning (illustration c i figur 4), som används för att:


skydda distributionskollin under transport och hantering och/eller



sammanställa (kombinera flera distributionskollin till en större last för transport),
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ligger därför utanför CLP-förordningens område och behöver inte förses med CLPmärkning.
Där ämnen eller blandningar lagras på plats utan att de tas ut ur sin transportförpackning eftersom de inväntar vidare transport kan andra förpackningsskyldigheter som
inte omfattas av CLP och transportlagstiftningen fortsätta att gälla, till exempel en bedömning av arbetsplatsrisker i enlighet med ramdirektivet om arbetarskydd
(89/391/EEG) och tillhörande särdirektiv inräknat direktivet om kemiska agenser
(98/24/EG48), direktivet om carcinogener eller mutagena ämnen (2004/37/EG 49) och, i
tillämpliga fall, direktivet om varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet
(92/58/EG)50. När väl ämnena eller blandningarna inte längre transporteras måste de
dock tas ut ur transportförpackningen så att CLP-märkningen syns tydligt, eller så måste
den tidigare transportförpackningen förses med en CLP-märkning.

48

Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot
risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11–23), ändrat
genom direktiv 2007/308/EEG och direktiv 2014/27/EU.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (EUT L 158,
30.4.2004, s. 50) ändrat genom direktiv 2007/308/EG och direktiv 2014/27/EU.
49

Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och
signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (EGT L 245, 26.8.1992, s. 23), ändrat genom direktiv
2007/308/EG och direktiv 2014/27/EU.
50
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6. Märkningsexempel
I detta avsnitt ges 13 exempel för att åskådliggöra olika situationer som kan uppstå vid
utformningen av etiketter.
Notera att varje etikett nedan bara utgör exempel på hur en märkning kan utformas i en
viss situation. De givna exemplen är inte fullständiga eller obligatoriska i samtliga
aspekter och återger inte specifika användningar. Måtten på de etiketter och märkningsuppgifter som visas nedan är inte nödvändigtvis de faktiska måtten.

Exempel 1: Enspråkig märkning för ett ämne (inte för allmänheten)
I detta exempel visas en enkel etikett för ett ämne för distribution och användning som
bara beaktar CLP-märkningsuppgifterna. Det visar terminologin och piktogrammen enligt
artikel 17 a och c–g i CLP, dvs. produktbeteckningarna, uppgifterna om leverantören,
signalordet, faropiktogrammen, faro- och skyddsangivelserna. Eftersom ämnet inte distribueras till allmänheten behöver inte den nominella mängden av det ämne som finns i
kollit anges i märkningen.

Faropiktogram

Produktbeteckningar

Uppgifter om leverantören

Signalord

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring
om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. Undvik att inandas gaser/dimma. Använd skyddshandskar, ögonskydd och ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta
personen till frisk luft och underlätta andningen. Undvik utsläpp till
miljön.

Faroangivelser

Skyddsangivelser
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Med tanke på den industriella/yrkesmässiga användningen har den sammansatta angivelsen P301 + P310 utelämnats från etiketten. För att ytterligare minska antalet P-angivelser (skyddsangivelser) och mängden information på etiketten som är möjlig att ta till
sig har också angivelsen P391 utelämnats från etiketten, eftersom de förebyggande angivelserna för fysikaliska faror och hälsofaror verkar innehålla de mer akuta råden för
etiketten. Det slutliga urvalet av P-angivelser gav upphov till sex P-angivelser jämfört
med utgångsantalet på åtta P-angivelser.
De valda P-angivelserna skulle behöva ingå i säkerhetsdatabladet, under rubrik 2.2
(”Märkningsuppgifter”). De bortvalda angivelserna kan införas under relevanta rubriker i
säkerhetsdatabladet för att förse industriella eller yrkesmässiga användare med tillräcklig information för en säker hantering av ämnet.
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Exempel 2: Flerspråkig märkning för ett ämne som innehåller
icke-obligatoriska kompletterande uppgifter (inte för allmänheten)
I märkningsexemplet nedan visas en flerspråkig märkning för distribution och användning. Det visar terminologin och piktogrammen enligt artikel 17 a och c–h i CLP, dvs.
produktbeteckningarna, uppgifterna om leverantören, faropiktogrammen, signalorden
och faro- och skyddsangivelserna på fyra språk.
Eftersom ämnet inte distribueras till allmänheten behöver inte den nominella mängden
av det ämne som finns i kollit anges i märkningen.
I enlighet med artikel 32.3 i CLP ska faro- och skyddsangivelserna på ett språk placeras
intill varandra på etiketten. Ett fält för kompletterande märkning finns på etikettens
vänstra sida och innehåller icke-obligatoriska kompletterande märkningsuppgifter.
Vad gäller utformningen utgör etiketten en autentisk märkning utformad för en flaska på
2,5 liter. Då de verkliga måtten är något större än de som avbildas här kan man fortfarande optimera uppgifternas strukturering, t.ex. genom att ge signalordet en mer framträdande plats eller använda större bokstäver för faro- och skyddsangivelserna. Utgår
man från etikettytans minimimått, som ska vara minst 52 mm x 74 mm, ska storleken
på varje piktogram vara minst 257 mm2, vilket motsvarar en sidlängd på 16 mm på den
verkliga etiketten (se avsnitt 5.2 i detta vägledningsdokument).
Om innehållet i delen för kompletterande märkning ökas (för att t.ex. föra in uppgifter
beträffande ämnets användning), så kan etikettens totalyta och märkningsuppgifternas
storlek också behöva ökas, i synnerhet bokstavsstorleken för signalorden och faro- och
skyddsangivelserna. En sådan ökning skulle göra de obligatoriska märkningsuppgifterna
lättare att läsa, vilka visas på flera språk. I detta fall kan det också vara klokt att också
öka storleken på piktogrammen.
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Faro- och skyddsangivelser, grupperade efter språk

Signalord

Faropiktogram

Produktbeteckningar
Uppgifter om leverantören

Fält för kompletterande märkningsuppgifter
(icke-obligatoriska)
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Exempel 3: Enspråkig märkning för en blandning som innehåller
både obligatoriska och icke-obligatoriska kompletterande uppgifter (distribueras till allmänheten)
I nedanstående märkningsexempel åskådliggörs distributions- och användningsetiketten
för en typisk konsumentprodukt (tvättmedel).
Samtliga obligatoriska märkningsuppgifter visas, dvs. produktbeteckningarna (blandningens handelsnamn och beteckning; bara en av dessa hade räckt), uppgifterna om leverantören, signalordet, faro- och skyddsangivelserna och de obligatoriska kompletterande uppgifterna, i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, och inräknat UFI-koden. Lägg märke till att kompletterande märkningsuppgifter grupperas tillsammans enligt CLP, medan övriga kompletterande uppgifter (i detta
fall streckkoden) placeras på ett annat ställe.
Det ges ingen skyddsangivelse vid bortskaffande eftersom detta inte krävs för en blandning som klassificeras som ögonirriterande.
Eftersom produkten distribueras till allmänheten anges också dess nominella mängd i
märkningen. Utöver de obligatoriska kompletterande uppgifterna visas även några ickeobligatoriska kompletterande uppgifter.
På den här etiketten separeras de obligatoriska uppgifter som krävs enligt CLP-förordningen och övrig gemenskapslagstiftning tydligt från de icke-obligatoriska uppgifterna.
De förra är avgränsade i två textrutor, med ”CLP-rutan” placerad i etikettens mitt på en
iögonfallande plats. De icke-obligatoriska märkningsuppgifterna hittas i etikettens nedre
del och i den övre delen, under rubriken ”bruksanvisning”.
Den etikett som avbildas här har en verklig storlek på 165 mm x 72 mm; det område på
etiketten som innehåller de obligatoriska märkningsuppgifterna, dvs. de två rutorna och
den nominella mängden, är omkring 98 mm x 72 mm. I princip måste det område som
täcks av textblocket ”För ytterligare information gå till…” tas bort; å andra sidan ska omkring samma område som täcks av raden ”handelsnamn” läggas till, alltså i stort sett
ingen förändring.
Etiketten är större än de minimimått som krävs enligt CLP-förordningen, som är minst
52 mm x 74 mm för en flaska på 500 ml. Piktogrammet motsvarar den minsta referensytan på 16 x 16 mm.
Den visade märkningen har främst tagits fram för en innerförpackning. Om kemikalien är
innesluten i en sammansatt (= inner- och ytterförpackning) förpackning måste samma
uppgifter visas på ytterförpackningen, om inte uppgifterna på innerförpackningen är synliga genom ytterförpackningen.
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Produktbeteckningar
(handelsnamn och
beteckning för
blandningen)

Icke-obligatoriska
kompletterande uppgifter
(här: identifierade
användningar)
Obligatoriska kompletterande uppgifter

UFI: VDU1-4147-1003-1862

UFI-kod
Produktbeteckning
(blandningens beteckning)
Signalord
Faroangivelse
Faropiktogram

Skyddsangivelser

Uppgifter om leverantören

Nominell mängd

Icke-obligatoriska
kompletterande uppgifter
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Exempel 4: Enspråkig märkning för ett ämne som innehåller kompletterande faroangivelser (inte för allmänheten)
I nedanstående exempel åskådliggörs en märkning för ett ämne för distribution och användning. En harmoniserad klassificering (vatten-reaktiv kat. 1, frät. på huden, kat. 1B)
samt den kompletterande faroangivelsen EUH014 har tilldelats ämnet genom bilaga VI
till CLP. Ingen annan tillförlitlig information har påträffats som identifierade några fler faror. Ämnet är inte avsett att användas av allmänheten; det distribueras i ett kolli på 1
liter.
Alla obligatoriska märkningsuppgifter visas, dvs. produktbeteckningarna, uppgifterna om
leverantören, faropiktogrammen, signalordet, faroangivelsen och den kompletterande
faroangivelsen EUH014, enligt tabell 3 i bilaga VI till CLP. Även om EUH014 bara ska
vara kompletterande uppgifter så placeras de avsiktligt nära de vanliga CLP-faroangivelserna för att förstärka dessas budskap.

Produktbeteckningar

Ämne Z
EG nr 123-123-1

Faropiktogram

Signalord

Fara
Reagerar häftigt med vatten.
Vid kontakt med vatten utvecklas
brandfarliga gaser som kan självantända.

Kompletterande
faroangivelse
EUH014

Faroangivelser

Orsakar allvarliga frätskador på
hud och ögon.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten. VID
FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.
Företag X, Gata Y, STAD ABC,
telefonnummer: +49 (0) 0000 00 00 00.

Skyddsangivelser

Uppgifter om leverantören

Vägledning om märkning och förpackning
Version 4.0 – Mars 2019

65

Exempel 5: Flerspråkig märkning för en blandning som innehåller
både obligatoriska och icke-obligatoriska kompletterande uppgifter (distribueras till allmänheten)
Exempel 5 föreställer ett utkast till en flerspråkig märkning för en typisk konsumentkemikalie (dekorativ färg) för distribution och användning.
Samtliga obligatoriska märkningsuppgifter visas, dvs. produktbeteckningarna, uppgifterna om leverantören, signalordet, faro- och skyddsangivelserna och de obligatoriska
kompletterande uppgifterna, särskilt uppgifterna enligt direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) på grund av användningen av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt fordonsreparationslacker, och inräknat UFI-koden.
I enlighet med artikel 32.3 i CLP ska faro- och skyddsangivelserna på ett språk placeras
intill varandra på etiketten. Eftersom kemikalien distribueras till allmänheten anges även
dess nominella mängd på etiketten. Utöver de obligatoriska kompletterande uppgifterna
visas även icke-obligatoriska kompletterande uppgifter.
På den här exempelmärkningen separeras CLP-märkningsuppgifterna från de kompletterande uppgifterna. CLP-märkningsuppgifterna placeras på en mer iögonfallande plats på
etiketten, medan de kompletterande uppgifterna snarare ses längs med etikettens kanter. De kompletterande uppgifterna återges med något mindre bokstäver än märkningsuppgifterna enligt CLP.
Denna etikettstorlek är avsedd att vara 125 mm x 150 mm när den används på förpackningen. Detta betyder att den verkliga etiketten blir betydligt större än den minimistorlek
på etiketten för ett kolli på 1 liter (52 x 74 mm) som krävs enligt CLP-förordningen. Piktogramstorleken på 19 mm x 19 mm är mindre än en femtondel av hela etikettens yta,
men större än en femtondel av området avsett för de uppgifter som krävs i CLP artikel 17.
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Produktbeteckningar

UFI-kod

Faropiktogram

Icke-obligatoriska
kompletterande uppgifter

UFI: VDU1-414F-1003-1862
Signalord
Uppgifter om leverantören

Signalord, faro- och
skyddsangivelser på
tre språk

00000 00000

Obligatoriska kompletterande uppgifter enligt direktivet om flyktiga organiska föreningar

Icke-obligatoriska
kompletterande uppgifter

Nominell mängd
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Exempel 6: Utvikbar etikett för en blandning (distribueras till allmänheten)
Nedanstående exempel föreställer en flerspråkig, utvikbar etikett för en blandning för
distribution och användning, som är avsedd för allmänheten.
Etiketten för denna blandning måste bära ett stort antal obligatoriska CLP-märkningsuppgifter, dvs. tre faropiktogram, tre faroangivelser och många olika skyddsangivelser
som omfattas av principerna om företräde. Det var omöjligt att placera alla dessa märkningsuppgifter på den inre behållaren på grund av dess form och storlek (plastbehållare
på 100 ml). Leverantören finner att en standardetikett inte har plats med den nödvändiga informationen på det officiella språket i den medlemsstat där produkten släpps ut
på marknaden (Polen). Detta gör att leverantören har valt att använda en utvikbar etikett. På så vis kan leverantören också inkludera de två andra språk som i detta fall anses nödvändiga. Märkningsuppgifterna har tagits med på etiketten som följer:
Försättsblad


Handelsnamn eller beteckning.



Faropiktogram.



Signalord på samtliga språk på etiketten.



Nominell mängd, när blandningen blir tillgänglig för allmänheten.



Leverantörens kontaktuppgifter.



Hänvisning till den fullständiga säkerhetsinformation som ges inuti (i detta fall innehåller försättsbladet en pilsymbol för att illustrera att den fullständiga säkerhetsinformationen finns på de inre bladen).



Landskoder som anger vilka språk etiketten täcker.



UFI-kod.

Inre blad


Fullständig produktbeteckning (i just detta fall, inräknat de farliga föreningarna A,
B och C).



Signalord.



Faroangivelser.



Skyddsangivelser.

Den fullständiga säkerhetsinformationen på de inre bladen ges på varje språk som
nämns på försättsbladet och grupperas även efter språk. Landskoderna visas högst
upp på varje inre blad för att hjälpa användaren att snabbt känna igen sitt eget
språk.
Bakre blad (fästs vid den inre behållaren)


Handelsnamn eller beteckning.



Faropiktogram.



Signalord.



Nominell mängd.



Leverantörens kontaktuppgifter.



UFI-kod.
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Handelsnamn

UFI-kod

Signalord på
samtliga
språk på etiketten

UFI-kod

Produktbeteckning inräknat tre farliga beståndsdelar som bidrar till blandningens
klassificering

Signalord

Inre blad

Språkkod

Försättsblad lindat runt omkring
behållaren

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Faropiktogram

Uppgifter
om leverantören

Det bakre bladet är stadigt
fäst vid den
inre behållaren

Nominell
mängd

Skyddsangivelser

Faroangivelser

Språkkoder som
anger de språk
som etiketten
täcker

Symbol som informerar användaren om att etiketten
kan öppnas och som visar
att ytterligare uppgifter
finns på de inre bladen
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6.1 Förpackningar som är små eller svåra att märka
Märkningsexemplen i detta avsnitt är autentiska; de används på innerförpackningar bara
för att kollit transporteras i större varupartier med särskild märkning på yttersidan i enlighet med bestämmelserna för transport av farligt gods. Lägg märke till att märkningsundantagen endast gäller om det inte är tekniskt möjligt att använda den alternativa
märkningen på utvikbara etiketter, fastbundna märkningslappar eller ytterförpackningar.

Exempel 7: Ämne i en 8 ml-flaska (inte för allmänheten)
I nedanstående exempel visas en tvåspråkig märkning på finska och svenska för små
förpackningar avsedda för ämnet. Båda språken krävs i Finland. Enligt bilaga VI till CLP
tilldelas ämnet följande klassificeringar:
Brandfarl. Vätska 2

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

Repr. 2

H361 Misstänks skada fertiliteten eller det ofödda barnet (ange
specifik effekt om denna är känd) (ange exponeringsväg
om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Asp. Tox. 1

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

STOT-RE 2

H373 Kan orsaka organskador (ange alla drabbade organ, om
detta är känt) genom långvarig eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det har säkert visats att
inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Irrit. på huden 2

H315 Irriterar huden

STOT SE 3

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel

Vattenlev. kronisk 2

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Enligt artikel 17 i CLP skulle det krävas många märkningsuppgifter. Flaskan som innehåller ämnet släpps ut på marknaden separat. Eftersom det antas att märkningsuppgifterna
i detta exempel inte får plats på en utvikbar etikett, en fastbunden märkningslapp eller
på en ytterförpackning, tillåts leverantören använda sig av de undantag från märkningskrav på små förpackningar som beskrivs i avsnitt 1.5.2 i bilaga I till CLP.
Därför kan faroangivelserna och skyddsangivelserna för följande faroklasser och farokategorier:
Brandfarl. Vätska 2, STOT-RE 2, Irrit. på huden 2, STOT-SE 3 och Vattenlev. kronisk 2
utelämnas från märkningen. I linje med CLP-förordningen behölls dock faropiktogrammen:
GHS02, GHS07, GHS08 och GHS09
för dessa faror.
Inga undantag för små förpackningar gäller för följande faroklasser och farokategorier:
Repr.2 och Asp. Tox. 1. Detta innebär att de piktogram och faro- och skyddsangivelser
som gäller för dessa faroklasser och farokategorier har behållits.
Antalet skyddsangivelser har uppenbarligen reducerats, i enlighet med artiklarna 22 och
28 i CLP. Till exempel utelämnades P501 (”Innehållet/behållaren lämnas till …”), eftersom ämnet inte distribueras till allmänheten och det inte finns några särskilda krav för
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bortskaffande utöver det som normalt förväntas för bortskaffande av kemikalier (se även
avsnitt 7 i detta vägledningsdokument). Av ursprungligen 20 olika skyddsangivelser
finns det till slut bara en enda (sammansatt) skyddsangivelse, nämligen
P301+P310+P331 (”VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Framkalla INTE kräkning.”) kvar på märkningen.
I enlighet med artikel 32.3 i CLP placeras de faroangivelser respektive skyddsangivelser
som är på samma språk tillsammans på etiketten. Slutligen valdes signalordet ”Fara”
(finska: Vaara; svenska: Fara) i linje med den tillämpliga företrädesprincipen.

Inget faropiktogram har utelämnats
utan alla finns med

Undantag för små förpackningar:
nedsatt antal faro- och skyddsangivelser, vilka grupperas tillsammans
efter språk på etiketten.

Om etikettens verkliga mått är 32 x 95 mm, finns det plats för fyra piktogram med den
nödvändiga minimistorleken på 1 cm2. Detta fungerar kanske inte alltid för ännu mindre
förpackningsvolymer, t.ex. en flaska på 4 ml (se nedan). För att behålla faropiktogrammens nödvändiga minimistorlek på 1 cm2 i dessa fall, måste antingen etikettstorleken eller själva flaskans volym ökas. Det kanske inte kan garanteras att bokstavsstorleken kan
minskas i texterna, eftersom detta antagligen skulle minska läsbarheten.

På grund av små förpackningsvolymers
begränsade utrymme får piktogram med
den nödvändiga minimistorleken på 1 cm2
inte alltid plats. I detta fall måste antingen
etikettstorleken eller själva flaskans volym ökas.
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Exempel 8: Farligt fast ämne i en 100 ml-flaska (inte avsedd för allmänheten)
I detta exempel visas en enspråkig märkning för små förpackningar för ett fast ämne Y,
vilket tilldelas följande klassificeringar:
Ox. Fast. 2

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

Canc. 1B

H350 Kan orsaka cancer (ange exponeringsväg om det
har säkert visats att inga andra exponeringsvägar
orsakar faran)

Muta 1B

H340 Kan orsaka genetiska defekter (ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Repr. 1B

H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet (ange
specifik effekt om denna är känd) (ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra
exponeringsvägar orsakar faran)

Akut tox. 2 (inhalation)

H330 Dödligt vid inandning

Akut tox. 3 (oral)

H301 Giftigt vid förtäring

STOT RE 1

H372 Orsakar organskador (ange alla drabbade organ,
om detta är känt) genom långvarig eller upprepad
exponering (ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Akut tox. 4 (dermal)

H312 Skadligt vid hudkontakt

Frät. på huden 1B

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Luftvägssens. 1

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

Hudsens. 1

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

Vattenlev. akut 1

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Vattenlev. kronisk 1

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter

Enligt artikel 17 i CLP skulle det krävas många märkningsuppgifter. I likhet med föregående exempel antas det att leverantören tillåts använda de undantag för märkningskrav
på små förpackningar som beskrivs i avsnitt 1.5.2 i bilaga I till CLP.
Ämnet Y antas inte vara förtecknat i bilaga VI till CLP eller i klassificerings- och märkningsregistret. Därför behöver bara de produktbeteckningar som avses i artikel 18.2 c
anges, dvs. CAS-numret (om detta finns, se artikel 18.2 d i CLP) och IUPAC-namnet eller
ett annat internationellt namn.
Enligt undantagen för märkningskrav på små förpackningar som beskrivs i avsnitt 1.5.2 i
bilaga I till CLP kan endast faro- och skyddsangivelser för följande faroklasser och farokategorier:
Ox. Fast. 2 Akut tox. 4, Vattenlev. akut 1 och Vattenlev. kronisk 1
utelämnas från märkningen. Detta innebär att för alla övriga faror som angetts ovan
måste alla märkningsuppgifter som krävs enligt avdelning II i CLP anges på märkningen.
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Skyddsangivelserna på nedanstående märkningsexempel börjar med ”Inhämta särskilda
instruktioner före användning”. En avsevärd minskning av antalet skyddsangivelser har
genomförts i enlighet med CLP artiklarna 22 och 28. Efter att man tillämpat undantagen
för märkningskrav på små förpackningar och valt den lämpligaste förteckningen över
skyddsangivelser valdes bara fem (sammansatta) skyddsangivelser av omkring 30
skyddsangivelser.
Utöver faro- och skyddsangivelserna behövs fem olika faropiktogram för märkningen,
nämligen GHS03, GHS05, GHS06, GHS08 och GHS09.

På grund av farornas allvarlighet är det
inte möjligt att väsentligt minska antalet
faroangivelser.
Antalet skyddsangivelser har dock minskats väsentligt.

Vägledning om märkning och förpackning
Version 4.0 – Mars 2019

73

Exempel 9: Distributions- och transportmärkning för ett enstaka kolli
(inte avsett för allmänheten)
Detta exempel illustrerar bestämmelserna enligt artikel 33.3 i CLP och visar en märkning
för en farlig blandning som tilldelats följande klassificering:
Brandfarl. Vätska 2

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

Akut tox. (dermal) 3

H311 Giftigt vid hudkontakt

Irrit. på huden 2

H315 Irriterar huden

STOT SE 3

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

STOT SE 3

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel

STOT RE 2

H373 Kan orsaka organskador (ange alla drabbade organ, om
detta är känt) genom långvarig eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det har säkert visats att
inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Asp. Tox. 1

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i
luftvägarna

Vattenlev. akut 1

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Vattenlev. kronisk 1

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Blandningen är avsedd att distribueras i en enstaka förpackning, t.ex. en dunk på 200
liter. Detta betyder att både CLP-märkningen och transportmärkningen måste visas på
förpackningen. Blandningen är avsedd för industriell användning och är inte avsedd att
användas av allmänheten.
I detta fall har leverantören låtit transportens märkningsuppgifter och märkningar ingå
tillsammans med CLP-märkningsuppgifterna på en gemensam etikett. Den gemensamma
etiketten och teckenstorleken skulle vara tillräckligt stora för att uppfylla specifikationerna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på
väg (ADR), vilken har implementerats inom EU genom direktiv 2008/68/EG.
Beträffande faropiktogrammen GHS06, GHS07 och GHS09 enligt CLP, behöver bara
GHS06 visas enligt den företrädesprincip som anges i artikel 26.1 b i CLP. Leverantören
har dock utelämnat faropiktogrammen GHS06 och GHS02 enligt CLP, eftersom de underliggande faroklasserna och farokategorierna redan täcks av motsvarande transportpiktogram.
I detta exempel visas den unika formuleringsidentifieraren på etiketten. För farliga
blandningar som omfattas av kravet på inlämning av information enligt artikel 45 i CLP
och som är avsedda för industriell användning, kan dock den unika formuleringsidentifieraren som ett alternativ enbart visas i säkerhetsdatabladet.

Vägledning om märkning och förpackning
74

Version 4.0 – Mars 2019

Produktbeteckning
Produktbeteckning inräknat
ämnen som bidrar till klassificering av
blandningen
som akut toxisk, STOT-RE
(organspecifik
toxicitet upprepad exponering) och aspirationstoxisk

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

Utrymme för
ytterligare
kompletterande uppgifter (t.ex.
bruksanvisning)

UFI-kod

CLP-faropiktogram

Transportmärkning

TOXIFLAM
(Innehåller X, Y)
UFI: VDU1-414F-1003-1862

Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Giftigt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan orsaka lever- och testikelskador genom långvarig eller upprepad exponering.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.
Rökning förbjuden.
Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Undvik utsläpp till miljön.
Behållaren lämnas till det kommunala hämtningsstället.

Se säkerhetsdatabladet för närmare upplysningar om säker användning.

UNXXXX
[Officiell transportbenämning]

Tillverkad av
Uppgifter om
leverantören

Företag X,
Gata Y,
Ort Z
Postnr 00000,
Tfn: +49(0)0000000000
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Exempel 10: Märkning för en blandning som transporteras på land i ytter- och innerförpackning (inte avsedd för allmänheten)
Detta exempel illustrerar märkningen av en transporterad blandning som klassificerats
som:
Brandfarl. Vätska 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga
Akut tox. 4

H312 Skadligt vid hudkontakt

Akut tox. 4

H332 Skadligt vid inandning

Irrit. på huden 2

H315 Irriterar huden

Blandningen förvaras i en innerförpackning (flaskor) som i sin tur förvaras i en yttre förpackning (låda) som inte är genomskinlig. Blandningen är avsedd för yrkesmässiga användare och är inte avsedd att användas av allmänheten.

Innerförpackning

CLP-faropiktogram

Produktbeteckning

UFI: VDU1-414F
1003-1862

UFI-kod

Signalord

Ytterförpackning

Faroangivelser

Skyddsangivelser

Uppgifter om
leverantören

Endast transportmärkning
nödvändig (CLP-märkning valfritt)
för yttre förpackning.
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Exempel 11: Märkning för en blandning som transporteras på land i enstaka förpackning (inte avsedd för allmänheten)
Detta exempel illustrerar de bestämmelser beträffande märkning av enstaka förpackningar som gäller enligt artikel 33.3 i CLP. Det är ett exempel på en blandning som klassificerats och märkts enligt bestämmelserna om transport av farligt gods och enligt CLPförordningen. Blandningen transporteras på land i en enstaka förpackning (dunk). Den är
inte avsedd att användas av allmänheten.
I det här exemplet anges de fullständiga märkningsuppgifterna enligt CLP i form av en
separat märkning, utöver märkningsuppgifterna enligt transportbestämmelserna (version 1).
CLP-faropiktogrammet GHS09 kan utelämnas från förpackningen eftersom det avser
samma faror som transportmärket ”dött träd – död fisk” (version 2).
Eftersom blandningen enbart är farlig för miljön krävs inget UFI.
Version 1:

Enstaka förpackning med
transportmärkning ...

U

… och märkningsuppgifterna enligt CLP

Blandning Z

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV441

N

(Innehåller X)
UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE,
VÄTSKA, INTE NÄRMARE SPECIFICERAT
(Innehåller X)

Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter
Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till det lokala avfallshanteringsföretaget.
Innehåll av flyktiga organiska föreningar (VOC): EUgräns för denna produkt är (kat. A/d): 300 g/l.
Denna produkt innehåller maximalt 299 g/l VOC.

Obligatoriska kompletterande uppgifter enligt direktivet om flyktiga organiska föreningar

Företag X, Gata Y, Ort Z,
Postnr 00000,
Tfn: +49(0)0000000000
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Version 2:

Enstaka förpackning med
transportmärkning ...

U
N

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV
441

… och märkningsuppgifterna enligt CLP utan CLPpiktogrammet GHS09 för
farorna för vattenmiljön

Blandning Z
(Innehåller X)

UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE,
VÄTSKA, INTE NÄRMARE SPECIFICERAT
(Innehåller X)

Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till det lokala avfallshanteringsföretaget.
Innehåll av flyktiga organiska föreningar
(VOC): EU-gräns för denna produkt är (kat.
A/d): 300 g/l. Denna produkt innehåller maximalt 299 g/l VOC.

Obligatoriska kompletterande uppgifter enligt direktivet om flyktiga organiska föreningar

Företag X, Gata Y, Ort Z,
Kod 00000,
Tfn: +49(0)0000000000
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6.2 Specialfall: märkning av tvåkomponentsprodukter
I vissa specialfall kan förpackningen till en produkt vara så unik att det är svårt att uppfylla kraven på CLP-märkning. Exempel på sådana situationer ges här nedan. Lägg
märke till att exemplen bara illustrerar de allmänna aspekterna av att märka tvåkomponentsprodukter och är inte är avsedda att visa rätt val av lämpliga märkningsuppgifter.
Observera:
Det kan vara nödvändigt att göra en bedömning från fall till fall när man fastställer
kraven på märkning för liknande, unika förpackningar. Informationen ska inte förvirra användaren och etiketten ska vara lätt att förstå.

Exempel 12: Märkning av ett tvåkomponentslim som säljs som en sats
Figuren nedan visar ett exempel på ett populärt ett tvåkomponentslim som säljs som en
sats bestående av två blandningar, nämligen en epoxiharts (del A) och en härdare
(del B). De två blandningarna placeras i separata behållare som fixeras tillsammans och
säljs som en sats i en genomskinlig ytterförpackning. Under användningen kommer innehållet i båda behållarna att blandas efter eller under strängsprutning. Del A och del B reagerar så att en slutlig blandning uppstår som kan användas som ett lim för många olika
material.

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

UFI: VDU1-414F-1003-1862

I den här situationen måste två separata etiketter fästas vid behållarna (en etikett för
varje blandning (i en behållare)). Faroinformationen på etiketterna måste avse den
form/det fysikaliska tillstånd som båda blandningarna har (del A och del B) när de släpps
ut på marknaden. Ytterförpackningen för hela satsen behöver inte märkas, eftersom den
är genomskinlig och låter innerförpackningen (båda behållarna) synas tydligt.
Om den produkt som bildas under slutanvändningen är farlig (med andra egenskaper än
blandningarna i behållarna), måste användaren få tillräckliga anvisningar för att kunna
använda den säkert. Anvisningarna kan till exempel ges på etiketten eller som en separat folder i kollit.
Om denna produkt inte är avsedd för allmänheten ska två separata säkerhetsdatablad
tillhandahållas, så att användarna kan uppfylla sina skyldigheter för hanteringen av de
risker som uppstår genom användningen av den reaktionsprodukt som är resultatet av
de två blandningarnas slutanvändning (dvs. limmet).
Eftersom limmet i exemplet också är klassificerat som farligt ska det finnas relevant information om riskhanteringsåtgärderna i säkerhetsdatabladen.

Vägledning om märkning och förpackning
Version 4.0 – Mars 2019

79

Exempel 13: Märkning av en koaxial patron
En koaxial patron består av ett mittrör omgivet av ett yttre ”doughnut-rör” som möjliggör en enhetlig tvåkomponentdosering med ett fast inbördes mängdförhållande mellan
komponenterna (se figurerna nedan). I normala fall har patronens två sektioner sina
egna gjutna kolvar. När de båda kolvarna pressas framåt blandas och reagerar de två
komponenterna, som sedan trycks ut genom ett statiskt blandningsmunstycke. En kontrollventil placerad vid utloppet förhindrar korskontaminering. En delningsplatta håller
komponenterna åtskilda från varandra fram till munstyckets utlopp.

Komponent A
Kolvar

Komponent B

Mittrör

Patronkropp

Koaxialt utlopp

Koaxial patron

Statiskt blandningsmunstycke

Vad gäller en koaxial patron finns det en ytterförpackning – en enstaka behållare som är
synlig för användaren. För att garantera en säker användning av tvåkomponentprodukten i patronen ska denna CLP-märkas med en fysisk etikett där märkningsuppgifterna för
varje komponentblandning hålls tydligt åtskilda.
Följande obligatoriska delar av CLP-märkningen ska (i tillämpliga fall) visas separat för
varje enskild komponentblandning:


Komponentblandningens produktbeteckning.



Faropiktogram.



Signalord.



Faroangivelser.



Skyddsangivelser.



UFI-kod.

Andra obligatoriska delar av CLP-märkningen, t.ex. identifieringen av leverantören, handelsnamnet och vissa kompletterande uppgifter kan anges en enda gång på etiketten.
Om den slutliga blandningen inte är klassificerad som farlig, behöver ingen ytterligare information införas i bruksanvisningen.
Om den slutliga blandningen är farligare än de enskilda komponentblandningarna, eller
medför risker som inte redan tagits upp på märkningen, behöver information om detta
införas i bruksanvisningen (t.ex. på etiketten eller inuti ytterförpackningen) och i avsnitt 2.3 i säkerhetsdatabladet/säkerhetsdatabladen.
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Handelsnamn

Handelsnamn
SNABBHÄRDANDE FÖRANKRINGSLIM

Produkttyp
Signalord för
komponentblandning A

Komponent A
Fara

Faropiktogram för
komponentblandning A

Komponent B
Varning

Faropiktogram för
komponentblandning B

UFI: VDU1-414F-1003-1862

1

Nominell
mängd

Skyddsangivelser för
komponentblandning A

Innehåller: Ämne Y. Kan orsaka en allergisk
hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder
och tvätta dem innan de används igen.

Faroangivelser
för komponentblandning B

Skyddsangivelser för
komponentblandning B

Läs det gällande lokala produktdatabladet och säkerhetsdatabladet före all användning.
Temperatur
+30 °C
+25 °C – +30 °C
+20 °C – +25 °C
+10 °C – +20 °C
+5 °C – +10 °C
+5 °C
-10 °C 1

Uppgifter
om leverantören

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.
Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Framkalla INTE kräkning. Vid brand: Använd torr sand,
torrkemikalier eller alkoholresistent skum för att släcka.

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

Signalord för
komponentblandning B

UFI-kod för
komponentblandning B

Faroangivelser
för komponentblandning A

Gelningstid
4 min
4 min
5 min
6 min
10 min
18 min
30 min

Härdningstid
35 min
40 min
50 min
85 min
145 min
145 min
24 h

Utrymme för
ytterligare
kompletterande uppgifter (t.ex.
bruksanvisning)

Lägsta patrontemperatur: +5 °C

Företag X
Gata Y
Ort Z
Postnr 01234
Land
Tfn: +01(0)234567890
www.companyx.com

300 ml
500 g
Bäst före slutet av XX/2019

00000 00000

UFI-kod för
komponentblandning A

Innehåller: Ämne X. Brandfarlig vätska och
ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
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7. Vägledning om hur skyddsangivelser väljs ut för faromärkning enligt CLP
7.1 Inledning
CLP-förordningen tilldelar skyddsangivelser utifrån UN GHS för alla faroklasser för att garantera en säker distribution och användning av ett ämne eller en blandning. Enligt artikel 4 i CLP måste leverantörer välja ut skyddsangivelser för faromärkningen enligt CLP.
Leverantörer kan vara






tillverkare eller importörer av ämnen,
importörer av blandningar,
nedströmsanvändare av ämnen eller blandningar (inräknat formulerare),
distributörer (inräknat återförsäljare) av ämnen eller blandningar, och/eller
producenter eller importörer av explosiva föremål såsom definieras i avsnitt 2.1 i
bilaga I till CLP.

Valet av skyddsangivelser måste baseras på artiklarna 22 och 28 i CLP samt bilaga IV till
CLP:
Artikel 22
Skyddsangivelser
1. Märkningen ska innehålla relevanta skyddsangivelser.
2. Skyddsangivelserna ska väljas bland dem som anges i tabellerna i delarna 2–5 i
bilaga I med märkningsuppgifter för varje faroklass.
3. Skyddsangivelserna ska väljas i enlighet med kriterierna i del 1 i bilaga IV med beaktande av faroangivelserna och ämnets eller blandningens avsedda eller fastställda
användning.
4. Skyddsangivelserna ska formuleras i enlighet med del 2 i bilaga IV.
Artikel 28
Företrädesprinciper för skyddsangivelser
1. Om valet av skyddsangivelser innebär att vissa skyddsangivelser är uppenbart överflödiga eller onödiga för ett visst ämne eller en viss blandning eller förpackning, ska
sådana angivelser utelämnas från märkningen.
2. Om ämnet eller blandningen tillhandahålls allmänheten ska det i märkningen finnas
en skyddsangivelse som behandlar bortskaffande av ämnet eller blandningen, liksom av förpackningen, såvida inte det anges i artikel 22 att detta inte krävs. I alla
andra fall behövs ingen skyddsangivelse för avfall om det är klart att bortskaffandet
av ämnet, blandningen eller förpackningen inte utgör en fara för människors hälsa
eller för miljön.
3. Märkningen får inte innehålla mer än sex skyddsangivelser, såvida inte faran är av
sådan art eller allvarlighet att fler angivelser krävs.

Bilaga IV
”När leverantörer väljer skyddsangivelserna i enlighet med artiklarna 22 och 28.3 får
de kombinera skyddsangivelserna i tabellen [från bilaga IV], med beaktande av hur
klara och begripliga skyddsuppgifterna är. (…).”
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Varken UN GHS eller CLP-förordningen innehåller tydliga regler om hur man väljer
skyddsangivelser för märkningen (förutom bestämmelserna i artiklarna 22 och 28 i CLP
och de grundläggande instruktioner som ges i de kolumner som anger villkoren för användning i tabellerna 6.1–6.5 i bilaga IV till CLP).
Antalet skyddsangivelser enligt CLP-förordningen/UN GHS har å andra sidan mer än fördubblats jämfört med antalet S-fraser enligt DSD. I en situation där det saknas urvalsregler kan ett genomsnittligt farligt ämne i bilaga VI till CLP lätt tilldelas över 20 skyddsangivelser på märkningen, baserat på farorna i samband med ämnet (se avsnitt 3.4 i
detta vägledningsdokument). Enligt CLP-förordningen får vanligtvis högst sex skyddsangivelser visas på etiketten, om så inte behövs för att återge farornas art och allvarlighet.
Därför måste antalet skyddsangivelser minskas väsentligt, med hjälp av effektiva urvalsregler.

7.2 Metod
Valet av skyddsangivelser enligt CLP-förordningen bygger på:


bestämmelserna i artiklarna 22 och 28 i CLP, och



de grundläggande instruktioner som ges i de kolumner som anger villkoren för
användning i tabellerna 6.1–6.5 i bilaga IV till CLP, och



de instruktioner som nämns direkt under skyddsangivelserna i urvalstabellerna
(se avsnitt 7.3 i detta vägledningsdokument).

Följande tillvägagångssätt togs fram för valet av skyddsangivelser enligt CLP-förordningen:


Skyddsangivelserna (P-angivelserna)51 ska väljas i enlighet med de bestämmelser
som beskrivs i artikel 28 i CLP och del 1 i bilaga IV till CLP.



Vid valet av P-angivelser ska hänsyn tas till de bakomliggande farorna och de
identifierade eller förutsedda villkoren för att använda ett ämne eller en blandning.



Om innehållet i två P-angivelser är en uppenbar upprepning ska bara den mest
relevanta angivelsen väljas.



Tilldelningen av P-angivelser följer ett ”trafikljussystem”. Villkoren för användning
i detta vägledningsdokument skiljer mellan skyddsangivelser som anges som
”starkt rekommenderade”, ”rekommenderade”, ”valfria” samt ”ska inte användas”
för faromärkningen.



En särskild rekommendation bör ses mot bakgrund av de ursprungliga villkoren
för användning enligt CLP, vilka anges under den relevanta skyddsangivelsen i urvalstabellerna:



Två målgrupper, dvs. allmänheten och de industriella/yrkesmässiga användarna,
specificeras enligt CLP-förordningen. Där ingen målgrupp uttryckligen nämns gäller villkoren för användning både allmänheten och de industriella/yrkesmässiga
användarna.

Dessa är likvärdiga men inte alltid identiska med de tidigare skyddsfraser (S-fraser) som använts
enligt DSD.
51
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Där användningen av en särskild skyddsangivelse är (starkt) rekommenderad
men vissa undantag anges (villkoret ”såvida inte”), ska ingen användning ske där
villkoren som anges under ”såvida inte” gäller:
Exempel:
P264 (”Tvätta … grundligt efter användning”) för faroklassen Frätande på
huden 1 ska inte användas för industriella/yrkesmässiga användare där
P280 (”Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd”)
redan har valts för ämnets eller blandningens faromärkning.
Omvänt, där en skyddsangivelse bara är valfri, ska användning bara ske i de fall
där villkoren som anges under ”såvida inte” gäller:
Exempel:
P410 (”Skyddas från solljus”) för faroklassen Gaser under tryck ska tilllämpas om de beskrivna gaserna genomgår (långsamt) sönderfall eller
polymerisering.



På samma sätt som i föregående punkt, där användningen av en särskild skyddsangivelse är (starkt) rekommenderad under bara vissa villkor, ska ingen användning ske där dessa villkor inte gäller:
Exempel:
P260 (”Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej”) skulle inte rekommenderas för ämnen eller blandningar som är frätande på huden där
inandning är osannolik (t.ex. för ämnen/blandningar som inte är flyktiga
och där inga partiklar eller dimmor som kan inandas uppstår under användningen).



För en del faror måste användningen av många specifika skyddsangivelser normalt rekommenderas. Följaktligen kommer antalet skyddsangivelser i märkningen lätt att överstiga det tilltänkta antalet på sex angivelser, också för enkla
ämnen.
Å andra sidan är inte märkningen, jämfört med säkerhetsdatabladet, alltid det
enda eller bästa sättet att framföra ett budskap till industriella eller yrkesmässiga
användare, t.ex. för P241 (”Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ …/utrustning.”) I sådana fall hänvisar vägledningen också till säkerhetsdatabladet, oftast genom att formulera en rekommendation för både märkningen
och säkerhetsdatabladet. Rekommendationen att ingå i märkningen är då ”svagare” än för säkerhetsdatabladet, som till exempel P241 för brandfarliga vätskor
eller P373 (”Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor”) för explosionsfaror. I vissa fall rekommenderas det till och med att de relevanta
skyddsangivelserna endast läggs in i det relevanta avsnittet i säkerhetsdatabladet.



Vad gäller fysikaliska faror måste man alltid kontrollera om de ämnen eller blandningar som uppvisar dessa faror distribueras till eller hanteras av allmänheten.
När så inte är fallet kan användningen av ytterligare skyddsangivelser nedprioriteras (”svagare” rekommendation).
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För vissa faroklasser som förtecknas i tabell 6.5 i bilaga IV kräver CLP-förordningen minst en skyddsangivelse om bortskaffande av ämnen eller blandningar
som distribueras till allmänheten, i enlighet med CLP artikel 28.2.



Där det föreslås en kombination av två eller fler skyddsangivelser som också kan
användas separat, anger villkoren för användning ”(starkt) rekommenderad, i
kombination med Pxxx”:
Exempel:
”Starkt rekommenderad, i kombination med P302 + P352 (”VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…”) för P310 (”Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...”) för faroklassen Akut tox. 1 och 2 (dermal).
Sådana sammansatta angivelser ska räknas som en enda skyddsangivelse.



Ytterligare vägledning ges för tillämpningen av skyddsangivelserna P101 (”Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård”), P102 (”Förvaras oåtkomligt för barn”) och P103 (”Läs etiketten före användning”) för farliga
ämnen eller blandningar som distribueras till allmänheten (se tabell i avsnitt 7.3.1
i detta vägledningsdokument).

Vad gäller ämnen och blandningar som är klassificerade för fysikaliska faror, hälsofaror
och miljöfaror bör man notera att ett val av angivelser som bygger på reglerna i detta
vägledningsdokument ändå kan leda till en slutlig uppsättning som avsevärt överstiger
det tilltänkta antalet av sex angivelser för märkningen (se exempel C i avsnitt 7.4 i detta
vägledningsdokument). Även om detta i princip kan motiveras av artikel 28.3 i CLP kan
man undra om det fortfarande är möjligt att tillägna sig den stora mängden märkningsuppgifter, särskilt när långa sammansatta angivelser visas.
Vid kontrollen av uppsättningen skyddsangivelser som valts utifrån detta vägledningsdokument, föreslås det därför att man beaktar följande principer:


Vissa förebyggande angivelser och angivelser om åtgärder ger mer brådskande
råd än andra, då snabba åtgärder kan vara avgörande. Om liknande skyddsangivelser med olika prioriteringar tilldelas till följd av olika faror bör därför den mest
stringenta skyddsangivelsen väljas. Denna bedömning kan bara göras från fall till
fall och kommer att vara starkt beroende av de involverade farorna:

Exempel:
För ett ämne som klassificerats som akut toxiskt och cancerogent ska första
hjälpen-åtgärder för akut toxicitet ha företräde framför mer långvariga effekter,
dvs. P310 (”Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...”) har
företräde framför P311 (”Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...”),
P312 (”Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…”) och
P313 (”Sök läkarhjälp”).


Ett bättre alternativ vore att välja bort angivelser som verkar mindre akuta från
etiketten och föra in dem i säkerhetsdatabladet.
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För att minska antalet skyddsangivelser kan hänsyn också tas till faroangivelsernas innehåll:

Exempel:
P222 (”Undvik kontakt med luft”) för faroklasserna Pyrofora vätskor och Pyrofora
fasta ämnen kan utelämnas eftersom faroangivelse H250 (”Spontanantänder vid
kontakt med luft”) används.
När ett säkerhetsdatablad måste sammanställas ska de skyddsangivelser som valts ut
för CLP-faromärkningen införas i säkerhetsdatabladet, under rubrik 2.2 ”Märkningsuppgifter” (se Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad). De bortvalda angivelserna kan istället föras in under de relevanta rubrikerna i säkerhetsdatabladet, för att
förse de industriella eller yrkesmässiga användarna med tillräcklig information för en säker hantering av ämnet eller blandningen.

7.3 Urvalstabeller
Nedanstående urvalstabeller (avsnitten 7.3.1 till 7.3.5 i detta vägledningsdokument) följer det tillhandahållna formatet i avsnitt 3 i bilaga 3 till UN GHS. Tabellerna är i förekommande fall ordnade efter faroklassen och farokategorin.
Detta vägledningsdokument bygger på de allmänna bestämmelser som anges i artiklarna
22 och 28 i CLP, samt de grundläggande instruktionerna i kolumnerna med villkoren för
användning i tabellerna 6.1−6.5 i bilaga IV till CLP. Det beaktar bland annat ämnets eller
blandningens avsedda användningar och fysikaliska egenskaper.
De ursprungliga villkoren för användning enligt CLP visas med svart färg under de relevanta skyddsangivelserna i urvalstabellerna nedan. Däremot är villkoren som utgör EUvägledning märkta med en asterisk () och i blå färg för att skilja dem från de ursprungliga villkoren för användning enligt CLP (se även kolumnerna för villkoren för användning i tabellerna 6.1–6.5 i bilaga IV till CLP).
När ett snedstreck ”/” visas i texten till skyddsangivelsen innebär det att ett val måste
göras mellan de fraser som det separerar:
Exempel:
P280 (”Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd”) kan uttydas: ”Använd ögonskydd” eller ”Använd ögonskydd och ansiktsskydd”.
När tre punkter ”…” visas i texten till skyddsangivelsen innebär de att inte alla tillämpliga
villkor har förtecknats: I förekommande fall måste därför tillverkaren eller leverantören
lägga till den nödvändiga informationen.
Exempel:
I P312 (”Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…”) anger
användningen av ”…” att tillverkaren eller leverantören måste specificera ett annat val.
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När hakparanteser ”[…]” visas runt omkring viss text i en skyddsangivelse innebär de
att texten inom hakparanteser inte ska tillämpas i samtliga fall och bara bör användas
under vissa villkor. I dessa fall har villkor för användning lagts in som förklarar när texten bör användas:
Exempel:
P284 anger: ”[Vid otillräcklig ventilation,] använd andningsskydd.” Denna
skyddsangivelse ges med följande villkor för användning: ”- text inom hakparenteser kan användas om ytterligare uppgifter tillhandahålls med kemikalien
vid användningstillfället som förklarar vilken typ av ventilation som skulle vara
lämplig för en säker användning.”. Tillämpningen av detta villkor ska tolkas på
följande sätt: om ytterligare uppgifter tillhandahålls med kemikalien som förklarar vilken typ av ventilation som skulle vara lämplig för en säker användning, så
kan texten inom hakparanteser användas. I detta fall skulle P284 uttydas ”Vid
otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.” Men om kemikalien distribueras
utan sådan information, så ska inte texten inom hakparenteser användas, och
P284 ska uttydas: ”använd andningsskydd”.
När leverantörer väljer skyddsangivelser i enlighet med de villkor för användning som
ges i tabellerna, får de kombinera dessa angivelser samtidigt som de ser till att skyddsråden är klara och begripliga. I detta fall måste komponentfrasernas specifika ordalydelse behållas i de sammansatta fraserna. Urvalstabellerna följs av fyra exempel (A, B, C
och D) på ämnen, vilka illustrerar valet av skyddsangivelser för märkningen (se avsnitt
7.4 i detta vägledningsdokument).
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7.3.1 Allmänna skyddsangivelser

Skyddsangivelse
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- Konsumentprodukter
 Rekommenderas starkt för alla ämnen och blandningar som klassificeras som hälsofaror
och som säljs till allmänheten
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
- Konsumentprodukter
 Rekommenderas starkt för ämnen och blandningar som säljs till allmänheten, förutom
dem som endast klassificerats som miljöfarliga
 Gäller även för förpackningar som ska utrustas med barnskyddande förslutning (bilaga II,
avsnitt 3.1.1.1)
P103
Läs etiketten före användning.
- Konsumentprodukter
 Valfria, men kan krävas av annan EU-lagstiftning
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7.3.2 Särskilda skyddsangivelser för fysikaliska faror

7.3.2.1 Explosiva varor
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Instabil explosiv vara

Fara

H200 Instabil explosiv vara

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P201

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Inhämta särskilda instruktioner
före användning.

Vid brand:
Explosionsrisk.
Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

Förvaras i enlighet med…

Innehållet/behållaren lämnas till…



Rekommenderas starkt

P250
Får inte utsättas för gnidning/stötar/…/friktion.
 om det explosiva ämnet är mekaniskt känsligt.
...Tillverkaren/leverantören ska ange
vad som är relevant ovarsam hantering.
 Rekommenderas starkt om det explosiva ämnet är mekaniskt känsligt


Valfri om det explosiva ämnet inte
är mekaniskt känsligt



Rekommenderas starkt

… Tillverkaren/leverantören ska i
tillämpliga fall ange lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.


Rekommenderas starkt för införande i säkerhetsdatabladet.
Ange den tillämpliga bestämmelsen.

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges).
Tillverkaren/leverantören ska
specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns särskilda
inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för
bortskaffande av kemikalier.
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P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ av utrustning.
 Det rekommenderas starkt att hela
formuleringen i P280 tillämpas
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7.3.2.1 Explosiva varor (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Riskgrupp 1.1

Fara

H201 Explosivt. Fara för massexplosion

Riskgrupp 1.2

Fara

H202 Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken

Riskgrupp 1.3

Fara

H203 Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och
kaststycken

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden.

Vid brand:
Explosionsrisk.
Utrym området. Försök INTE
bekämpa branden när den når
explosiva varor.

Förvaras i enlighet med…

Innehållet/behållaren lämnas
till…

 Rekommenderas starkt
P230
Ska hållas fuktigt med …
- för ämnen och blandningar som fuktas, späds, löses upp eller suspenderas med ett okänsliggörande medel
för att minska eller dämpa explosiva
egenskaper (okänsliggjorda explosiva
varor).
... Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpliga material.
 Rekommenderas starkt



Rekommenderas starkt

… Tillverkaren/leverantören ska i
tillämpliga fall ange lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.


Rekommenderas starkt för införande i säkerhetsdatabladet.
Ange den tillämpliga bestämmelsen.

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges).
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller
båda.


Rekommenderas för införande
i säkerhetsdatabladet om det
finns särskilda inlämningskrav
utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av
kemikalier. Ange den tillämpliga bestämmelsen.
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P234
Förvaras endast i originalförpackningen
 Rekommenderas starkt
P240
Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- om det explosiva ämnet är elektrostatiskt känsligt.
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P250
Får inte utsättas för gnidning/stötar/…/friktion.
 om det explosiva ämnet är mekaniskt känsligt.
...Tillverkaren/leverantören ska ange
vad som är relevant ovarsam hantering.
 Rekommenderas starkt om det explosiva ämnet är mekaniskt känsligt
 Valfri om det explosiva ämnet inte
är mekaniskt känsligt
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
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Obligatoriskt vid distribution
till allmänheten (där medlemsstaten tillåter sådan distribution).
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Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ av utrustning.
 Skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd rekommenderas
starkt till industriella eller yrkesmässiga användare
 Ansiktsskydd rekommenderas starkt
till industriella eller yrkesmässiga
användare där varor kan bilda farliga splitter eller kaststycken
 Rekommenderas för explosiva varor
som distribueras till allmänheten
(där medlemsstaterna tillåter sådan
distribution).
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7.3.2.1 Explosiva varor (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Riskgrupp 1.4

Varning

H204 Fara för brand eller splitter och kaststycken

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Vid brand:
Explosionsrisk.
Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

Förvaras i enlighet med…

Innehållet/behållaren lämnas till…

 Rekommenderas starkt
P234
Förvaras endast i originalförpackningen
 Rekommenderas starkt

- utom för explosiva varor i riskgrupp 1.4 (samhanteringsgrupp S)
i transportförpackning.


Rekommenderas starkt

P240

P370 + P380 + P375

Jorda och potentialförbind behållare
och mottagarutrustning.

Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på
grund av explosionsrisken.

- om det explosiva ämnet är elektrostatiskt
känsligt.
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt
utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

- för explosiva varor i riskgrupp 1.4
(samhanteringsgrupp S) i transportförpackning.


Rekommenderas starkt

… Tillverkaren/leverantören ska
i tillämpliga fall ange lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.



Rekommenderas starkt för
införande i säkerhetsdatabladet. Ange den tillämpliga
bestämmelsen.

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella
bestämmelser (ska anges).
Tillverkaren/leverantören ska
specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
om det finns särskilda inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för
bortskaffande av kemikalier. Ange den tillämpliga
bestämmelsen.



Obligatoriskt vid distribution till allmänheten (där
medlemsstaten tillåter sådan distribution).
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P250
Får inte utsättas för gnidning/stötar/…/friktion.
 om det explosiva ämnet är mekaniskt
känsligt.
...Tillverkaren/leverantören ska ange vad
som är relevant ovarsam hantering.
 Rekommenderas starkt om det explosiva ämnet är mekaniskt känsligt
 Valfri om det explosiva ämnet inte är
mekaniskt känsligt
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.
 Skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd rekommenderas starkt till industriella eller yrkesmässiga användare
 Ansiktsskydd rekommenderas starkt till
industriella eller yrkesmässiga användare där varor kan bilda farliga splitter
eller kaststycken
 Rekommenderas för explosiva varor
som distribueras till allmänheten (där
medlemsstaterna tillåter sådan distribution).
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7.3.2.1 Explosiva varor (fortsättning)

Inget ytterligare faropiktogram

Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Riskgrupp 1.1

Varning

H205 Fara för massexplosion vid brand

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden.

Vid brand:
Explosionsrisk.
Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

Förvaras i enlighet med…

Innehållet/behållaren
lämnas till…

 Rekommenderas starkt
P230
Ska hållas fuktigt med …
- för ämnen och blandningar som fuktas, späds, löses upp eller suspenderas med ett okänsliggörande medel för
att minska eller dämpa explosiva
egenskaper (okänsliggjorda explosiva
varor).



Rekommenderas starkt

… Tillverkaren/leverantören ska i
tillämpliga fall ange lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.


Rekommenderas starkt för införande i säkerhetsdatabladet.
Ange den tillämpliga bestämmelsen.

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges).
Tillverkaren/leverantören
ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns särskilda inlämningskrav
utöver de som vanligen
förväntas för bortskaffande av kemikalier.
Ange den tillämpliga bestämmelsen.



Obligatoriskt vid distribution till allmänheten
(där medlemsstaten tilllåter sådan distribution).

... Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpliga material.
 Rekommenderas starkt
P234
Förvaras endast i originalförpackningen
 Rekommenderas starkt
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P240
Jorda och potentialförbind behållare
och mottagarutrustning.
- om det explosiva ämnet är elektrostatiskt känsligt.
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P250
Får inte utsättas för gnidning/stötar/…/friktion.
- om det explosiva ämnet är mekaniskt
känsligt.
...Tillverkaren/leverantören ska ange
vad som är relevant ovarsam hantering.
 Rekommenderas starkt om det explosiva ämnet är mekaniskt känsligt
 Valfri om det explosiva ämnet inte är
mekaniskt känsligt
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.
 Skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd rekommenderas starkt till industriella eller yrkesmässiga användare
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 Ansiktsskydd rekommenderas starkt
till industriella eller yrkesmässiga
användare där varor kan bilda farliga splitter eller kaststycken
 Rekommenderas för explosiva varor
som distribueras till allmänheten
(där medlemsstaten tillåter sådan
distribution)

Kommentarer om märkning av explosiva varor
1) Oförpackade explosiva varor eller explosiva varor som packats om i annat än originalförpackningen eller liknande förpackning måste innehålla
samtliga märkningsuppgifter som följer:
a) piktogrammet: exploderande bomb,
b) signalordet ”Fara” och
c) faroangivelsen: ”Explosivt. Fara för massexplosion”
om inte faran visas uppfylla en av de farokategorier som förtecknats i tabell 2.1.2 i bilaga I till CLP, i vilket fall den motsvarande symbolen,
signalordet och/eller faroangivelsen måste tilldelas.

2) Ämnen och blandningar som vid leveransen inkommer med ett positivt resultat i testserie 2 i del I, avsnitt 12, i FN:s rekommendationer om
transport av farligt gods (UN RTDG), manual för provningar och kriterier, som är undantagna från klassificering som explosiva (baserat på ett
negativt resultat i testserie 6 i del I, avsnitt 16 av UN RTDG, manual för provningar och kriterier) har trots detta explosiva egenskaper. Användaren måste informeras om dessa inneboende explosiva egenskaper eftersom de måste beaktas för hanteringen – särskilt om ämnet eller blandningen tas ut ur dess förpackning eller packas om – liksom för förvaringen. I förekommande fall måste därför ämnets eller blandningens explosiva egenskaper meddelas i avsnitt 2 och avsnitt 9 i säkerhetsdatabladet och andra avsnitt i säkerhetsdatabladet.
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7.3.2.2 Brandfarliga gaser (inräknat kemiskt instabila gaser)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H220 Extremt brandfarlig gas

2

Varning

H221 Brandfarlig gas

Piktogram
för enbart
farokategori 1.

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P210

P377

P403

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden.

Läckande gas som brinner: Försök inte
släcka branden om inte läckan kan
stoppas på ett säkert sätt.

Förvaras på väl ventilerad
plats.

 Rekommenderas starkt



Rekommenderas starkt

P381
Avlägsna alla antändningskällor om
läckage uppstår.


Rekommenderas



Rekommenderas starkt

Bortskaffande
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7.3.2.2 Brandfarliga gaser (inräknat kemiskt instabila gaser) (fortsättning)

Farokategori

Signalord

Faroangivelse

A

Inget ytterligare signalord

H230 Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft

B

Inget ytterligare signalord

H231 Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid
förhöjt tryck och/eller temperatur

Inget ytterligare
faropiktogram

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P202
Använd inte produkten innan du har
läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
 Rekommenderas starkt

Observera: I denna tabell listas bara den skyddsangivelse som tilldelats till följd av gasens kemiska instabilitet. Vad gäller andra skyddsangivelser som tilldelas utifrån brandfarlighet, se respektive tabell för brandfarliga gaser (av kat. 1 och 2) på föregående sida.
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7.3.2.3 Aerosoler
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H222 Extremt brandfarlig aerosol
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

2

Varning

H223 Brandfarlig aerosol
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P210

P410 + P412

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Skyddas från solljus. Får inte utsättas
för
temperaturer
över
50 ºC/122 ºF.



Har tilldelats i enlighet med direktiv 75/324/EEG

P211
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.


Har tilldelats i enlighet med direktiv 75/324/EEG

P251
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd
behållare.


Har tilldelats i enlighet med direktiv 75/324/EEG

Tillverkaren/leverantören ska använda
tillämplig temperaturskala


Har tilldelats i enlighet med direktiv 75/324/EEG

Bortskaffande
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7.3.2.3 Aerosoler (fortsättning)

Inget ytterligare faropiktogram

Farokategori

Signalord

Faroangivelse

3

Varning

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P210

P410 + P412

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Skyddas från solljus. Får inte utsättas
för
temperaturer
över
50 ºC/122 ºF.



Har tilldelats i enlighet med direktiv 75/324/EEG

P251
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd
behållare.


Har tilldelats i enlighet med direktiv 75/324/EEG

Tillverkaren/leverantören ska använda
tillämplig temperaturskala


Har tilldelats i enlighet med direktiv 75/324/EEG

Bortskaffande
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7.3.2.4 Oxiderande gaser
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H270 Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P220

P370 + P376

P403

Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material.

Vid brand: Stoppa läckan om det kan
göras på ett säkert sätt.

Förvaras på väl ventilerad
plats.



Rekommenderas starkt

P244
Håll ventiler och anslutningar fria från
olja och fett.


Rekommenderas starkt



Valfri



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet.



Rekommenderas starkt

Bortskaffande
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7.3.2.5 Gaser under tryck
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Komprimerad gas

Varning

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Kondenserad gas

Varning

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Löst gas

Varning

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring
P410 + P403
Skyddas från solljus. Förvaras på väl
ventilerad plats.
- P410 kan utelämnas för påfyllda gaser i
transportabla gasbehållare i enlighet med
förpackningsinstruktion P200 i FN:s rekommendationer om transport av farligt gods
(UN RTDG), såvida inte dessa gaser är utsatta för (långsamt) sönderfall eller polymerisering


Valfri

Bortskaffande
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7.3.2.5 Gaser under tryck (fortsättning)

Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Kyld kondenserad gas

Varning

H281 Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P282

P336 + P315

P403

Använd köldisolerande handskar och
antingen visir eller ögonskydd.

Värm det köldskadade området med
ljummet vatten. Gnid inte det skadade
området. Sök omedelbart läkarhjälp.

Förvaras på väl ventilerad plats.



Rekommenderas starkt där vätskestänk kan förekomma, t.ex. under
överföring av kryogena vätskor. I
detta fall bör användning av skyddsglasögon med sidoskydd eller ett visir
anges i säkerhetsdatabladet.



Rekommenderas



Valfri

Bortskaffande
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7.3.2.6 Brandfarliga vätskor
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga

2

Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

3

Varning

H226 Brandfarlig vätska och ånga

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P303 + P361 + P353

P403 + P235

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj
huden med vatten [eller duscha].

Förvaras på väl
ventilerad plats.
Förvaras svalt.

Innehållet/behållaren lämnas
till…

P233

- texten inom hakparenteser ska införas när
tillverkaren/leverantören finner den lämplig för
den specifika kemikalien

Behållaren ska vara väl tillsluten.



- för brandfarliga
vätskor kategori 1 och
andra brandfarliga
vätskor som är flyktiga och kan skapa en
explosionsfarlig omgivning.



Rekommenderas starkt

- om vätskan är flyktig och kan skapa en
explosionsfarlig omgivning
 Rekommenderas starkt för kategori 1,
såvida inte P404 redan har angetts

Valfri, såvida det inte anses nödvändigt,
t.ex. på grund av risken för att skapa en
explosionsfarlig omgivning

P370 + P378
Vid brand: Släck med…

 Rekommenderas för kategori 2, såvida
inte P404 redan har angetts

- om vatten ökar risken.

 Valfri för kategori 3

... Tillverkaren/leverantören ska ange lämpligt
medium.

P235
Förvaras svalt.
- för brandfarliga vätskor kategori 1 och
andra brandfarliga vätskor som är flyktiga



Rekommenderas starkt om särskilt släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt

Förvaring



Rekommenderas
starkt

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska
specificera om inlämningskraven
gäller innehållet, behållaren eller
båda.


Obligatoriskt för allmänheten
om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att
hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industri-
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och kan skapa en explosionsfarlig omgivning
 Rekommenderas starkt, såvida inte
P403 + P235 tilldelas.
P240
Jorda och potentialförbind behållare
och mottagarutrustning.
- om vätskan är flyktig och kan skapa en
explosionsfarlig omgivning
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt
utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P241
Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/…] utrustning.
- om vätskan är flyktig och kan skapa en
explosionsfarlig omgivning
- texten inom hakparenteser kan i förekommande fall och om så behövs användas för att ange specifik elektrisk, ventilations-, belysnings- eller annan utrustning.
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt
utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

Version 4.0 – Mars 2019
ella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver
de som vanligen förväntas
för bortskaffande av kemikalier.
Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är
nödvändigt att hänvisa till
tillämplig lagstiftning.
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P242
Använd verktyg som inte ger upphov
till gnistor.
- om vätskan är flyktig och kan skapa en
explosionsfarlig omgivning och om den
minimala antändningsenergin är mycket
låg. (Detta gäller för ämnen och blandningar där antändningsenergin är
< 0,1 mJ, t.ex. koldisulfid).
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt
utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P243
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- om vätskan är flyktig och kan skapa en
explosionsfarlig omgivning
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt
utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.


Valfri
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7.3.2.7 Brandfarliga fasta ämnen
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H228 Brandfarligt fast ämne

2

Varning

H228 Brandfarligt fast ämne

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P370 + P378

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Vid brand: Släck med…



Rekommenderas starkt

P240
Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- om det fasta ämnet är elektrostatiskt känsligt
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån
andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

- om vatten ökar risken.
... Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpligt medium.


Rekommenderas starkt om särskilt
släckningsmedel är nödvändigt eller
lämpligt

Förvaring

Bortskaffande
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P241
Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/…] utrustning.
- om dammoln kan inträffa.
- texten inom hakparenteser kan i förekommande
fall och om så behövs användas för att ange specifik elektrisk, ventilations-, belysnings- eller annan
utrustning.
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån
andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig
typ av utrustning.


Valfri
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7.3.2.8 Självreaktiva ämnen och blandningar
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Typ A

Fara

H240 Explosivt vid uppvärmning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P403

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden.

Vid brand:
Explosionsrisk. Utrym området. Försök INTE bekämpa branden när den
når explosiva varor

Förvaras på väl ventilerad
plats.

Innehållet/behållaren lämnas till…

- förutom för temperaturkontrollerade självreaktiva
ämnen och blandningar eller organiska peroxider eftersom kondensation och
påföljande infrysning kan
ske

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges).



Rekommenderas starkt


P234
Förvaras endast i originalförpackningen.


Rekommenderas starkt om förpackningen har betydelse för att förhindra
eller dämpa farliga reaktioner eller
explosioner

P235
Förvaras svalt.
- kan utelämnas om P411 anges på etiketten
 Rekommenderas

Rekommenderas starkt



Rekommenderas starkt

P411
Förvaras vid
högst…ºC/…ºF.
- om temperaturkontroll krävs
(enligt bilaga I, avsnitt 2.8.2.4
eller 2.15.2.3 i CLP) eller om
det annars anses nödvändigt.
… Tillverkaren/leverantören
ska ange temperaturen med

Tillverkaren/leverantören ska
specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.

 Rekommenderas för infö-

rande i säkerhetsdatabladet om det finns särskilda
inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för
bortskaffande av kemikalier. Ange den tillämpliga
bestämmelsen.

Vägledning om märkning och förpackning
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P240

hjälp av den tillämpliga temperaturskalan.

Jorda och potentialförbind behållare
och mottagarutrustning.



- om den är elektrostatiskt känslig och
kan skapa en explosionsfarlig omgivning
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt

Rekommenderas starkt

P420
Förvaras separat.


Rekommenderas om det är
sannolikt att oförenliga
material orsakar en särskild risk. Om den här angivelsen används bör det
läggas till klargörande text
om materialens oförenlighet i form av kompletterande uppgifter.

Vägledning om märkning och förpackning
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7.3.2.8 Självreaktiva ämnen och blandningar (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Typ B

Fara

H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]52

P403

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på
grund av explosionsrisken. [Släck
med…].

Förvaras på väl ventilerad
plats.

Innehållet/behållaren
lämnas till…

- förutom för temperaturkontrollerade självreaktiva ämnen och
blandningar eller organiska
peroxider eftersom kondensation
och påföljande infrysning kan
ske

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)



Rekommenderas starkt

P234
Förvaras endast i originalförpackningen.

- texten inom hakparenteser ska användas om vatten ökar risken.

 Rekommenderas starkt

... Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpligt medium.

P235



Rekommenderas starkt

Förvaras svalt.



Texten inom hakparenteser rekommenderas starkt om särskilt
släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt

- kan utelämnas om P411 anges på etiketten
 Rekommenderas

P240

52

Användningen av hakparenteser förklaras i avsnitt 7.3 i detta vägledningsdokument.



Rekommenderas starkt

P411
Förvaras vid högst…ºC/…ºF.
- om temperaturkontroll krävs
(enligt bilaga I, avsnitt 2.8.2.4
eller 2.15.2.3 i CLP) eller om det
annars anses nödvändigt.

Tillverkaren/leverantören
ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning
om farligt avfall. Det
rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras,
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Jorda och potentialförbind behållare och
mottagarutrustning.

... Tillverkaren/leverantören ska
ange temperatur.

- om den är elektrostatiskt känslig och kan
skapa en explosionsfarlig omgivning



 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt

Rekommenderas starkt

P420
Förvaras separat.


även om det inte är
nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.

Rekommenderas om det är
sannolikt att oförenliga
material orsakar en särskild
risk. Om den här angivelsen
används bör det läggas till
klargörande text om materialens oförenlighet i form av
kompletterande uppgifter



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns
särskilda inlämningskrav utöver de som
vanligen förväntas för
bortskaffande av kemikalier. Ange den tilllämpliga bestämmelsen.
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7.3.2.8 Självreaktiva ämnen och blandningar (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Typ C

Fara

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

Typ D

Fara

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

Typ E

Varning

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

Typ F

Varning

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P210

P370 + P378

P403

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Vid brand: Släck med…

Förvaras på väl ventilerad
plats.

Innehållet/behållaren lämnas
till…

- förutom för temperaturkontrollerade självreaktiva ämnen och blandningar eller organiska
peroxider eftersom kondensation och påföljande
infrysning kan ske

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)



Rekommenderas starkt

P234
Förvaras endast i originalförpackningen.
 Rekommenderas starkt
P235
Förvaras svalt.
- kan utelämnas om P411 anges på etiketten


Rekommenderas

- om vatten ökar risken.
Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpligt medium.


Rekommenderas starkt om särskilt
släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt



Rekommenderas starkt

P411
Förvaras vid
högst…ºC/…ºF.
- om temperaturkontroll
krävs (enligt bilaga I, avsnitt
2.8.2.4 eller 2.15.2.3 i CLP)

Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller
båda.
 Obligatoriskt för allmänheten
om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt
avfall. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte
är nödvändigt att hänvisa till
tillämplig lagstiftning.
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P240
Jorda och potentialförbind behållare
och mottagarutrustning.
- om den är elektrostatiskt känslig och
kan skapa en explosionsfarlig omgivning
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt

115
eller om det annars anses
nödvändigt.
... Tillverkaren/leverantören
ska ange temperatur.


Rekommenderas starkt

P420
Förvaras separat.


Rekommenderas om det
är sannolikt att oförenliga material orsakar en
särskild risk. Om den här
angivelsen används bör
det läggas till klargörande text om materialens oförenlighet i form
av kompletterande uppgifter



Rekommenderas för införande
i säkerhetsdatabladet om det
finns särskilda inlämningskrav
utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av
kemikalier. Ange den tillämpliga bestämmelsen.
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7.3.2.9 Pyrofora vätskor
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H250 Spontanantänder vid kontakt med luft

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P302 + P334

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten
eller använd våta omslag.



Rekommenderas starkt



Rekommenderas starkt

P222

P370 + P378

Undvik kontakt med luft.

Vid brand: Släck med…

– om det anses nödvändigt att betona faroangivelsen

- om vatten ökar risken.



Valfri

P231 + P232
Innehållet hanteras och förvaras under inert gas/…
Skyddas från fukt
…Tillverkaren/leverantören ska ange lämplig
vätska eller gas om ”inert gas” inte är lämpligt.


Rekommenderas



Rekommenderas starkt för införande i säkerhetsdatabladet

... Tillverkaren/leverantören ska ange lämpligt
medium.


Rekommenderas starkt om särskilt släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt

Förvaring

Bortskaffande
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P233
Behållaren ska vara väl tillsluten


Rekommenderas starkt

P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig
typ av utrustning.


Rekommenderas starkt

117

Vägledning om märkning och förpackning
118

Version 4.0 – Mars 2019

7.3.2.10 Pyrofora fasta ämnen
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H250 Spontanantänder vid kontakt med luft

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P302 + P335 + P334

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten
eller använd våta omslag.



Rekommenderas starkt

P222



Rekommenderas starkt

Undvik kontakt med luft.
– om det anses nödvändigt att betona faroangivelsen


Valfri

P231 + P232
Innehållet hanteras och förvaras under inert
gas/…
Skyddas från fukt
…Tillverkaren/leverantören ska ange lämplig
vätska eller gas om ”inert gas” inte är lämpligt.


Rekommenderas



Rekommenderas starkt för införande i säkerhetsdatabladet

P370 + P378
Vid brand: Släck med…
- om vatten ökar risken.
... Tillverkaren/leverantören ska ange lämpligt
medium.


Rekommenderas starkt om särskilt släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt

Förvaring

Bortskaffande
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P233
Behållaren ska vara väl tillsluten


Rekommenderas starkt

P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig
typ av utrustning.


Rekommenderas starkt
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7.3.2.11 Självupphettande ämnen och blandningar
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H251 Självupphettande. Kan börja brinna.

2

Varning

H252 Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P235

P407

Förvaras svalt.

Se till att det finns luft mellan staplar eller pallar.

- kan utelämnas om P413 anges på etiketten


Rekommenderas starkt till allmänheten



Rekommenderas starkt

P413

P280

Bulkprodukter som väger mer än … kg/… lbs förvaras vid högst … ºC/… ºF.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

... Tillverkaren/leverantören ska ange massa och temperatur med hjälp av tillämplig skala.

Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.





Valfri

Rekommenderas starkt om tillverkaren har särskild information

P420
Förvaras separat.


Rekommenderas om det är sannolikt att oförenliga
material orsakar en särskild risk. Om den här angivelsen används bör det läggas till klargörande
text om materialens oförenlighet i form av kompletterande uppgifter

Bortskaffande
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7.3.2.12 Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser

Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan
självantända

2

Fara

H261 Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P223

P302 + P335 + P334

P402 + P404

P501

Undvik all kontakt med vatten.

VID HUDKONTAKT: Borsta
bort lösa partiklar från
huden. Skölj under kallt
vatten.

Förvaras torrt. Förvaras i
sluten behållare.

Innehållet/behållaren lämnas till…



Rekommenderas, såvida
inte P231 redan har angetts

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)



Rekommenderas starkt för
införande i säkerhetsdatabladet

Tillverkaren/leverantören ska
specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.

- om det anses nödvändigt att betona faroangivelsen


Valfri

P231 + P232
Innehållet ska hanteras och förvaras under inert
gas/… Skyddas från fukt.
- om ämnet eller blandningen lätt reagerar med fukt i
luften.
…Tillverkaren/leverantören ska ange lämplig vätska
eller gas om ”inert gas” inte är lämpligt.


Rekommenderas starkt när det krävs särskild betoning

P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.



Rekommenderas starkt

P370 + P378
Vid brand: Släck med…
- om vatten ökar risken.
... Tillverkaren/leverantören
ska ange lämpligt medium.



Rekommenderas starkt
om särskilt släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt



Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall.
Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras, även
om det inte är nödvändigt
att hänvisa till tillämplig
lagstiftning.
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Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ
av utrustning.


Rekommenderas



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns särskilda
inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för
bortskaffande av kemikalier. Ange den tillämpliga
bestämmelsen.
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7.3.2.12 Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

3

Varning

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P231 + P232

P370 + P378

P402 + P404

P501

Innehållet ska hanteras och förvaras under inert gas/…
Skyddas från fukt.

Vid brand: Släck med…

Förvaras torrt. Förvaras i
sluten behållare.

Innehållet/behållaren lämnas till…

- om ämnet eller blandningen lätt reagerar med fukt i luften.
…Tillverkaren/leverantören ska ange
lämplig vätska eller gas om ”inert
gas” inte är lämpligt.
 Rekommenderas starkt när det
krävs särskild betoning
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ av utrustning.

 Rekommenderas

- om vatten ökar risken.
... Tillverkaren/leverantören ska
ange lämpligt medium.


Rekommenderas starkt om särskilt släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt



Rekommenderas, såvida
inte P231 redan har angetts

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
(ska anges).



Rekommenderas starkt för
införande i säkerhetsdatabladet

Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om
ämnet/blandningen omfattas av
lagstiftning om farligt avfall. Det
rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras,
även om det inte är nödvändigt att
hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns
särskilda inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Ange den
tillämpliga bestämmelsen.
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7.3.2.13 Oxiderande vätskor
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P306 + P360

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

OM DET KOMMER PÅ KLÄDERNA:
Skölj genast nedstänkta kläder och
hud med mycket vatten innan du
tar av dig kläderna.



Rekommenderas starkt



Förvaring
P420
Förvaras separat.


Rekommenderas

P220
Hålls åtskilt från kläder och
andra brännbara material.
 Rekommenderas starkt
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas

P371 + P380 + P375
Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa
branden på avstånd på grund av
explosionsrisken.


Rekommenderas starkt



Rekommenderas om det är
sannolikt att oförenliga
material orsakar en särskild risk. Om den här angivelsen används bör det
läggas till klargörande text
om materialens oförenlighet i form av kompletterande uppgifter

Bortskaffande
P501
Innehållet/behållaren lämnas
till…
... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller
innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten
om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är
nödvändigt att hänvisa till tilllämplig lagstiftning.



Rekommenderas för införande i
säkerhetsdatabladet om det
finns särskilda inlämningskrav
utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier

Valfri om P220 redan har
angetts

P370 + P378
Vid brand: Släck med…
- om vatten ökar risken.
... Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpligt medium.
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P283
Använd brandsäkra eller flamhämmande kläder.


Rekommenderas för införande i
säkerhetsdatabladet
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Rekommenderas starkt om särskilt
släckningsmedel är nödvändigt eller
lämpligt
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7.3.2.13 Oxiderande vätskor (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

2

Fara

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

3

Varning

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P370 + P378

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Vid brand: Släck med…

Innehållet/behållaren lämnas till…

- om vatten ökar risken.

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)



Rekommenderas starkt

P220
Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara
material.
 Rekommenderas starkt

... Tillverkaren/leverantören ska
ange lämpligt medium.


Rekommenderas starkt om
särskilt släckningsmedel är
nödvändigt eller lämpligt

Förvaring

Bortskaffande

Tillverkaren/leverantören ska specificera
om inlämningskraven gäller innehållet,
behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns särskilda
inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Ange den tillämpliga bestämmelsen.

P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig
typ av utrustning.


Rekommenderas
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7.3.2.14 Oxiderande fasta ämnen
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P306 + P360

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

OM DET KOMMER PÅ KLÄDERNA:
Skölj genast nedstänkta kläder och
hud med mycket vatten innan du
tar av dig kläderna.

Innehållet/behållaren lämnas
till…



Rekommenderas starkt

Rekommenderas

P220



Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara
material.

P371 + P380 + P375

 Rekommenderas starkt
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ
av utrustning.


Rekommenderas

P283
Använd brandsäkra eller flamhämmande kläder.


Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa
branden på avstånd på grund av
explosionsrisken.


Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller
innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten
om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är
nödvändigt att hänvisa till tilllämplig lagstiftning.



Rekommenderas för införande i
säkerhetsdatabladet om det
finns särskilda inlämningskrav
utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Ange den tillämpliga bestämmelsen.

Rekommenderas starkt

P370 + P378
Vid brand: Släck med…
- om vatten ökar risken.
... Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpligt medium.


Rekommenderas starkt om särskilt
släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt

Vägledning om märkning och förpackning
128

Version 4.0 – Mars 2019

7.3.2.14 Oxiderande fasta ämnen (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

2

Fara

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

3

Varning

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P370 + P378

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Vid brand: Släck med…

Innehållet/behållaren lämnas till…

- om vatten ökar risken.

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
(ska anges).



Rekommenderas starkt

P220
Hålls åtskilt från kläder och andra
brännbara material.
 Rekommenderas starkt
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas

... Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpligt medium.


Rekommenderas starkt om särskilt släckningsmedel är nödvändigt eller lämpligt

Förvaring

Bortskaffande

Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om
ämnet/blandningen omfattas av
lagstiftning om farligt avfall. Det
rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även
om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns
särskilda inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Ange den
tillämpliga bestämmelsen.
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7.3.2.15 Organiska peroxider
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Typ A

Fara

H240 Explosivt vid uppvärmning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P370 + P372 + P380 + P373

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden.

Vid brand:
Explosionsrisk.
Utrym området. Försök INTE
bekämpa branden när den
når explosiva varor



Rekommenderas starkt

P234
Förvaras endast i originalförpackningen.


Rekommenderas starkt om förpackningen har betydelse för att
förhindra eller dämpa farliga reaktioner eller explosioner



Rekommenderas starkt

Förvaring
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
- förutom för temperaturkontrollerade
självreaktiva ämnen och blandningar
eller organiska peroxider eftersom kondensation och påföljande infrysning kan
ske


P410
Skyddas från solljus.


P235

Rekommenderas starkt, i kombination med P411 eller P235

Valfri om P411 eller P235 redan har
angetts

Förvaras svalt

P411

- kan utelämnas om P411 anges på etiketten

Förvaras vid högst…ºC/…ºF.



Valfri

- om temperaturkontroll krävs (enligt
bilaga I, avsnitt 2.15.2.3 i CLP) eller
annars anses nödvändigt.

Bortskaffande
P501
Innehållet/behållaren lämnas till…
... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska
specificera om inlämningskraven
gäller innehållet, behållaren eller
båda.


Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som
vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier.
Ange den tillämpliga bestämmelsen.
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P240
Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning
- om den är elektrostatiskt känslig och
kan skapa en explosionsfarlig omgivning
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt

… Tillverkaren/leverantören ska ange
temperaturen med hjälp av den tilllämpliga temperaturskalan.


Rekommenderas starkt

P420
Förvaras separat.


Rekommenderas om det är sannolikt att oförenliga material orsakar
en särskild risk. Om den här angivelsen används bör det läggas till
klargörande text om materialens
oförenlighet i form av kompletterande uppgifter
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7.3.2.15 Organiska peroxider (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Typ B

Fara

H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]

P403

P501

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden.

Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på
grund av explosionsrisken. [Släck
med…].

Förvaras på väl ventilerad plats.

Innehållet/behållaren lämnas till…



Rekommenderas starkt

P234

... Tillverkaren/leverantören ska ange
lämpligt medium.

Förvaras endast i originalförpackningen.

- texten inom hakparenteser ska användas om vatten ökar risken.

 Rekommenderas starkt



Rekommenderas starkt

- förutom för temperaturkontrollerade självreaktiva ämnen och
blandningar eller organiska peroxider eftersom kondensation och påföljande infrysning kan ske


Rekommenderas starkt, i kombination med P411 eller P235

P410

P235

Skyddas från solljus.

Förvaras svalt



- kan utelämnas om P411 anges på etiketten

P411



Valfri

Valfri om P411 eller P235 redan
har angetts

Förvaras vid högst…ºC/…ºF.
- om temperaturkontroll krävs (enligt bilaga I, avsnitt 2.15.2.3 i CLP)
eller annars anses nödvändigt.

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska
specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall.
Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras, även
om det inte är nödvändigt
att hänvisa till tillämplig
lagstiftning.
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P240
Jorda och potentialförbind behållare
och mottagarutrustning
- om den är elektrostatiskt känslig och
kan skapa en explosionsfarlig omgivning
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt

… Tillverkaren/leverantören ska
ange temperaturen med hjälp av
den tillämpliga temperaturskalan.


Rekommenderas starkt

P420
Förvaras separat.


Rekommenderas om det är sannolikt att oförenliga material orsakar en särskild risk. Om den
här angivelsen används bör det
läggas till klargörande text om
materialens oförenlighet i form
av kompletterande uppgifter



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns särskilda
inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för
bortskaffande av kemikalier. Ange den tillämpliga
bestämmelsen.
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7.3.2.15 Organiska peroxider (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Typ C

Fara

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

Typ D

Fara

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

Typ E

Varning

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

Typ F

Varning

H242 Brandfarligt vid uppvärmning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P210

P370 + P378

Får inte utsättas för
värme/gnistor/öppen låga/heta
ytor. Rökning förbjuden.

Vid brand: Släck med…



Rekommenderas starkt

P234
Förvaras endast i originalförpackningen.
 Rekommenderas starkt

- om vatten ökar risken.
... Tillverkaren/leverantören ska ange lämpligt medium.


Rekommenderas starkt
om särskilt släckningsmedel är nödvändigt
eller lämpligt

Förvaring
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
- förutom för temperaturkontrollerade
självreaktiva ämnen och blandningar
eller organiska peroxider eftersom
kondensation och påföljande infrysning kan ske


Rekommenderas starkt, i kombination med P411 eller P235

Skyddas från solljus.

Förvaras svalt



- kan utelämnas om P411 anges på
etiketten

P411

Valfri

P501
Innehållet/behållaren lämnas till…
... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om
inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning
om farligt avfall. Det rekommenderas
att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt
att hänvisa till tillämplig lagstiftning.



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns särskilda
inlämningskrav utöver de som vanligen
förväntas för bortskaffande av kemikalier. Ange den tillämpliga bestämmelsen.

P410

P235



Bortskaffande

Valfri om P411 eller P235 redan
har angetts

Förvaras vid högst…ºC/…ºF.
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P240
Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning
- om den är elektrostatiskt känslig
och kan skapa en explosionsfarlig
omgivning
 Valfri, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
 Rekommenderas för införande i
säkerhetsdatabladet
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt

- om temperaturkontroll krävs (enligt
bilaga I, avsnitt 2.15.2.3 i CLP) eller
annars anses nödvändigt.
… Tillverkaren/leverantören ska ange
temperaturen med hjälp av den tilllämpliga temperaturskalan.


Rekommenderas starkt

P420
Förvaras separat.


Rekommenderas om det är sannolikt att oförenliga material orsakar en särskild risk. Om den
här angivelsen används bör det
läggas till klargörande text om
materialens oförenlighet i form av
kompletterande uppgifter

Vägledning om märkning och förpackning
Version 4.0 – Mars 2019

135

7.3.2.16 Korrosivt för metaller
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Varning

H290 Kan vara korrosivt för metaller

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P234

P390

P406

Förvaras endast i originalförpackningen.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

 Rekommenderas till allmänheten



Förvaras i korrosionsbeständig/…
behållare med beständigt innerhölje.



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare

 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

Rekommenderas

- kan utelämnas om P234 anges på

etiketten
... Tillverkaren/leverantören ska ange
vilka andra material som är förenliga.


Valfri



Får ej användas om P234 redan har
angetts

Bortskaffande
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7.3.3 Särskilda skyddsangivelser för hälsofaror
7.3.3.1 Akut toxicitet – oral
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H300 Dödligt vid förtäring

2

Fara

H300 Dödligt vid förtäring

3

Fara

H301 Giftigt vid förtäring

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

P264

P301 + P310

P405

P501

Tvätta … grundligt efter användning.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…

Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka kroppsdelar som ska tvättas efter hantering.




Rekommenderas starkt till allmänheten
Rekommenderas för industriella
och yrkesmässiga användare

P270
Ät inte, drick inte och rök inte när
du använder produkten.

…Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för
råd om medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas starkt

P321
Särskild behandling (se … på
etiketten).
- om det krävs omedelbar administrering av antidot.
... Hänvisning till kompletterande
första hjälpen-anvisningar.



Rekommenderas starkt till
allmänheten



Valfri för industriella eller
yrkesmässiga användare,
såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden (medlemsstatens lagstiftning)

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
(ska anges).
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om
ämnet/blandningen omfattas av
lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det
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Rekommenderas starkt för allmänheten för kategorierna 1 och
2



Rekommenderas starkt endast i
undantagsfall då specifik behandling är känd och nödvändig



Rekommenderas för allmänheten
för kategori 3

P330 i kombination med P301



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare

Skölj munnen.


Rekommenderas starkt för allmänheten för kategorierna 1
och 2, såvida inte
P301+P330+P331 anges



Rekommenderas för allmänheten för kategori 3, såvida
inte P301+P330+P331 anges



Rekommenderas för industriella
eller yrkesmässiga användare
för kategorierna 1 och 2, såvida
inte P301+P330+P331 anges



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare för kategori 3

 Rekommenderas för införande i
säkerhetsdatabladet

finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för
bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.
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7.3.3.1 Akut toxicitet – oral (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

4

Varning

H302 Skadligt vid förtäring

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P264

P301 + P312

P501

Tvätta … grundligt efter användning.

VID FÖRTÄRING: Vid obehag,
kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...

Innehållet/behållaren lämnas till…

Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka kroppsdelar som ska tvättas efter
hantering.


Rekommenderas

P270
Ät inte, drick inte och rök inte när du
använder produkten.


Rekommenderas till allmänheten



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

…Tillverkaren/leverantören ska
specificera vart man bör vända
sig för råd om medicinsk nödåtgärd.


Valfri

P330
Skölj munnen.


Valfri

Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om
inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning
om farligt avfall. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras,
även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även
om det inte är nödvändigt att hänvisa till
tillämplig lagstiftning.
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7.3.3.1 Akut toxicitet – dermal
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H310 Dödligt vid hudkontakt

2

Fara

H310 Dödligt vid hudkontakt

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P262

P302 + P352

P405

P501

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med
mycket vatten/…

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…



Rekommenderas starkt

P264
Tvätta … grundligt efter användning.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka kroppsdelar som ska tvättas efter
hantering.


Rekommenderas starkt

... Tillverkaren/leverantören kan
specificera ett rengöringsmedel i tilllämpliga fall, eller rekommendera
ett alternativt medel i undantagsfall
om vatten är uppenbart olämpligt.


Rekommenderas till allmänheten



Rekommenderas för införande i
säkerhetsdatabladet

P270

P310

Ät inte, drick inte och rök inte när du
använder produkten.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…



Rekommenderas starkt till allmänheten



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare.



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

…Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för
råd om medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas starkt, i kombination med P302+P352



Rekommenderas starkt
till allmänheten



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare, såvida det inte
anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden (medlemsstatens lagstiftning)

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
(ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om
ämnet/blandningen omfattas av
lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet om det finns särskilda inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Ange den
tillämpliga bestämmelsen.
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P280

P321

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Särskild behandling (se … på
etiketten).

- Specificera skyddshandskar och skyddskläder.

- om det är lämpligt med omedelbara åtgärder, såsom ett särskilt
rengöringsmedel

Tillverkaren/leverantören kan närmare
specificera typen av utrustning där så är
lämpligt.
 Rekommenderas starkt

... Hänvisning till kompletterande
första hjälpen-anvisningar.


Rekommenderas starkt endast i
undantagsfall då specifik behandling är känd och nödvändig

P361 + P364
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem
innan de används igen


Rekommenderas
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7.3.3.1 Akut toxicitet – dermal (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

3

Fara

H311 Giftigt vid hudkontakt

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P280

P302 + P352

P405

P501

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med
mycket vatten/…

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…

- Specificera skyddshandskar och
skyddskläder.
Tillverkaren/leverantören kan närmare specificera typen av utrustning där så är lämpligt.
 Rekommenderas starkt

... Tillverkaren/leverantören kan specificera ett rengöringsmedel i tillämpliga fall, eller rekommendera ett alternativt medel i undantagsfall om vatten är uppenbart olämpligt.


Rekommenderas till allmänheten



Rekommenderas för införande i
säkerhetsdatabladet

P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
…Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd
om medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas



Rekommenderas starkt
till allmänheten



Valfri för industriella eller
yrkesmässiga användare,
såvida det inte anses
nödvändigt utifrån andra
hänsynstaganden (medlemsstatens lagstiftning)

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om
inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning
om farligt avfall. Det rekommenderas
att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt
att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som
vanligen förväntas för bortskaffande av
kemikalier. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras,
även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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P321
Särskild behandling (se … på etiketten).
- om det är lämpligt med omedelbara
åtgärder, såsom ett särskilt rengöringsmedel
... Hänvisning till kompletterande
första hjälpen-anvisningar.


Rekommenderas starkt endast i
undantagsfall då specifik behandling är känd och nödvändig

P361+P364
Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder och tvätta dem innan de
används igen.


Rekommenderas
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7.3.3.1 Akut toxicitet – dermal (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

4

Varning

H312 Skadligt vid hudkontakt

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P280

P302 + P352

P501

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med
mycket vatten/…

Innehållet/behållaren lämnas till…

- Specificera skyddshandskar och
skyddskläder.

... Tillverkaren/leverantören kan specificera ett rengöringsmedel i tillämpliga fall,
eller rekommendera ett alternativt medel i
undantagsfall om vatten är uppenbart
olämpligt.

Tillverkaren/leverantören kan närmare
specificera typen av utrustning där så
är lämpligt.


Rekommenderas



Valfri

P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
…Tillverkaren/leverantören ska specificera
vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas

Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges).
Tillverkaren/leverantören ska specificera
om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns
särskilda inlämningskrav utöver de som
vanligen förväntas för bortskaffande av
kemikalier. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt att
hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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P321
Särskild behandling (se … på etiketten).
- om det är lämpligt med omedelbara åtgärder, såsom ett särskilt rengöringsmedel.
... Hänvisning till kompletterande första
hjälpen-anvisningar.


Rekommenderas starkt endast i undantagsfall då specifik behandling är
känd och nödvändig

P362 + P364
Ta av nedstänkta kläder och tvätta
dem innan de används igen.


Valfri
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7.3.3.1 Akut toxicitet – inandning
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H330 Dödligt vid inandning

2

Fara

H330 Dödligt vid inandning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P260

P304 + P340

P403 + P233

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till
att han eller hon vilar i en
ställning som underlättar
andningen.

Förvaras på väl ventilerad
plats. Behållaren ska vara väl
tillsluten.

Innehållet/behållaren lämnas till…

Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka förhållanden som gäller.


Rekommenderas starkt

P271
Används endast utomhus eller i
väl ventilerade utrymmen.
 Rekommenderas starkt till allmänheten


Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare

P284
[Vid otillräcklig ventilation,] använd andningsskydd.
- text inom hakparenteser kan användas om ytterligare uppgifter tillhandahålls med kemikalien vid an-



Rekommenderas starkt

P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
…Tillverkaren/leverantören ska
specificera vart man bör vända
sig för råd om medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas starkt, i
kombination med
P304+P340

- om ämnet eller blandningen är
flyktigt/flyktig och kan skapa en
farlig omgivning.


Rekommenderas starkt, såvida inte P404 redan har angetts

P405
Förvaras inlåst.


Rekommenderas starkt till
allmänheten



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden (medlemsstatens
lagstiftning)

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges).
Tillverkaren/leverantören ska specificera
om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller
yrkesmässiga användare om det finns
särskilda inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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vändningstillfället som förklarar vilken typ av ventilation som skulle
vara lämplig för en säker användning.
Tillverkaren/leverantören ska specificera utrustningen.




Rekommenderas för industriella
eller yrkesmässiga användare i
undantagsfall då otillfredsställande ventilation/organisatoriska
åtgärder inte kan tillräckligt
hindra inhalation
Rekommenderas för införande i
säkerhetsdatabladet

P320
Särskild behandling krävs
omedelbart (se … på etiketten)
- om det krävs omedelbar administrering av antidot.
... Hänvisning till kompletterande
första hjälpen-anvisningar.


Rekommenderas starkt endast i undantagsfall då specifik behandling är känd och
nödvändig
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7.3.3.1 Akut toxicitet – inandning (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

3

Fara

H331 Giftigt vid inandning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

VID INANDNING: Flytta personen till
frisk luft och underlätta andningen.

Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska
vara väl tillsluten.

Innehållet/behållaren lämnas till…

-

kan utelämnas om P260
anges på etiketten.

Tillverkaren/leverantören ska
specificera vilka förhållanden
som gäller.


Rekommenderas

P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.


Rekommenderas starkt till
allmänheten

 Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare



Rekommenderas

P311
Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
…Tillverkaren/leverantören ska specificera
vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas, i kombination med
P304+P340

P321
Särskild behandling (se … på etiketten)
-

om det krävs omedelbara åtgärder

... Hänvisning till kompletterande första
hjälpen-anvisningar.


Rekommenderas starkt endast i undantagsfall då specifik behandling är känd
och nödvändig

- om ämnet eller blandningen är flyktigt/flyktig och
kan skapa en farlig omgivning.


Rekommenderas starkt

P405
Förvaras inlåst.


Rekommenderas starkt
till allmänheten



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare, såvida det inte anses nödvändigt utifrån
andra hänsynstaganden
(medlemsstatens lagstiftning)

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
(ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera
om inlämningskraven gäller innehållet,
behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om
ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller
yrkesmässiga användare om det
finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för
bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.
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7.3.3.1 Akut toxicitet – inandning (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

4

Varning

H332 Skadligt vid inandning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P261

P304 + P340

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

VID INANDNING: Flytta personen
till frisk luft och underlätta andningen.

-

kan utelämnas om P260 anges på etiketten.

Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka förhållanden som gäller.


Rekommenderas

P271



Valfri

P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...

Används endast utomhus eller i väl
ventilerade utrymmen.

…Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd
om medicinsk nödåtgärd.

 Rekommenderas starkt till allmänheten





Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare

Rekommenderas

Förvaring

Bortskaffande
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7.3.3.2 Frätande eller irriterande på huden
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

Underkategorier 1A, 1B, 1C och
kategori 1

Fara

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P260

P301 + P330 + P331

P405

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.
Framkalla INTE kräkning.

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…

Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka förhållanden som gäller.



- ange att man inte ska andas in damm eller dimma.
- om det vid hantering kan uppstå partiklar av damm eller dimma som kan inandas.


Rekommenderas starkt

P264
Tvätta … grundligt efter användning.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka kroppsdelar som ska tvättas efter
hantering.
 Rekommenderas starkt för allmänheten, såvida inte P280 redan har angetts



Rekommenderas starkt för allmänheten, förutsatt att angivelsen anses
lämplig ur medicinsk synpunkt
Rekommenderas för industriella eller
yrkesmässiga användare, förutsatt
att angivelsen anses lämplig ur medicinsk synpunkt

P303 + P361 + P353
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta
omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller
duscha].
- texten inom hakparenteser ska införas
när tillverkaren/leverantören finner den
lämplig för den specifika kemikalien.


Rekommenderas starkt

P363




Rekommenderas starkt till
allmänheten
Valfri för industriella eller
yrkesmässiga användare,
såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden (medlemsstatens lagstiftning)

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella
bestämmelser (ska anges).
Tillverkaren/leverantören ska
specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren
eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det
rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte
är nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns sär-
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Rekommenderas starkt för industriella
eller yrkesmässiga användare, såvida
inte P280 redan har angetts

P280

Nedstänkta kläder ska tvättas innan
de används igen.


Rekommenderas till allmänheten



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- Specificera skyddshandskar/skyddskläder och ögon-/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören kan närmare
specificera typen av utrustning där så är
lämpligt.


Rekommenderas starkt

P304 + P340
VID INANDNING: Flytta personen
till frisk luft och underlätta andningen.


Valfri

P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
…Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för råd om
medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas starkt, i kombination med P303+P361+P353,
P305+P351+P338 eller P301 + P330
+ P331

P321
Särskild behandling (se … på etiketten).
... Hänvisning till kompletterande första
hjälpen-anvisningar.
tillverkaren/leverantören får specificera
ett rengöringsmedel om relevant.

skilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras,
även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tilllämplig lagstiftning.
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Rekommenderas starkt endast i undantagsfall då specifik behandling är
känd och nödvändig

P305 + P351 + P338
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja.


Rekommenderas starkt
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7.3.3.2 Frätande eller irriterande på huden (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

2

Varning

H315 Irriterar huden

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P264

P302 + P352

Tvätta … grundligt efter användning.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…

... Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka kroppsdelar som ska
tvättas efter hantering.

... Tillverkaren/leverantören kan specificera ett rengöringsmedel i tillämpliga fall, eller rekommendera
ett alternativt medel i undantagsfall om vatten är
uppenbart olämpligt.



Rekommenderas

P280



Valfri för allmänheten



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- Specificera skyddshandskar.

P321

Tillverkaren/leverantören kan närmare specificera typen av utrustning
där så är lämpligt.

Särskild behandling (se … på etiketten).



Rekommenderas

... Hänvisning till kompletterande första hjälpenanvisningar.
tillverkaren/leverantören får specificera ett rengöringsmedel om relevant.


Rekommenderas endast i undantagsfall då specifik behandling är känd och nödvändig

Förvaring

Bortskaffande
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P332 + P313
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- kan utelämnas när P333 + P313 anges på etiketten.


Valfri

P362 + P364
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan
de används igen.


Valfri



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
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7.3.3.3 Allvarlig ögonskada - enbart53
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P280

P305 + P351 + P338

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja.

- Specificera ögon-/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören kan närmare
specificera typen av utrustning där så är
lämpligt.


Rekommenderas starkt



Förvaring

Bortskaffande

Rekommenderas starkt

P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
…Tillverkaren/leverantören ska specificera
vart man bör vända sig för råd om medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas starkt, i kombination
med P305+P351+P338

Om ett kemiskt ämne klassificeras som frätande på huden underkategori 1A, 1B, 1C eller kategori 1, kan märkningen för allvarlig ögonskada/ögonirritation utelämnas eftersom denna information redan ingår i faroangivelsen för frätande på huden kategori 1 (H314).
53
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7.3.3.3 Ögonirritation – enbart54
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

2

Varning

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser
Förebyggande
P264
Tvätta … grundligt efter användning.
... Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka kroppsdelar som ska tvättas efter hantering.


Valfri för de industriella eller yrkesmässiga användarna



Rekommenderas till allmänheten

P280

Åtgärd

VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.


Rekommenderas till allmänheten



Rekommenderas för införande
i säkerhetsdatabladet

P337 + P313

- Specificera ögon-/ansiktsskydd.

Vid bestående ögonirritation:
Sök läkarhjälp.



Bortskaffande

P305 + P351 + P338

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Tillverkaren/leverantören kan närmare specificera typen
av utrustning där så är lämpligt.

Förvaring



Rekommenderas

Rekommenderas

Om ett kemiskt ämne klassificeras som frätande på huden underkategori 1A, 1B, 1C eller kategori 1, kan märkningen för allvarlig ögonskada/ögonirritation utelämnas eftersom denna information redan ingår i faroangivelsen för frätande på huden kategori 1 (H314).
54
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7.3.3.4 Luftvägssensibilisering
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1, 1A, 1B

Fara

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P261

P304 + P340

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

VID INANDNING:
Flytta personen till
frisk luft och underlätta andningen.

Innehållet/behållaren lämnas till…

-

kan utelämnas om P260 anges på etiketten.

Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka förhållanden
som gäller.




Rekommenderas starkt

Rekommenderas
starkt

P284

P342 + P311

[Vid otillräcklig ventilation,] använd andningsskydd.

Vid besvär i luftvägarna: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
eller läkare.

-

text inom hakparenteser kan användas om ytterligare
uppgifter tillhandahålls med kemikalien vid användningstillfället som förklarar vilken typ av ventilation som skulle
vara lämplig för en säker användning.

Tillverkaren/leverantören ska specificera utrustningen.


Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare i undantagsfall då otillfredsställande ventilation/organisatoriska åtgärder inte kan tillräckligt hindra
inhalation



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet



Rekommenderas
starkt

Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om
inlämningskraven gäller innehållet, behållaren
eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning
om farligt avfall. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras,
även om det inte är nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.



Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa till tilllämplig lagstiftning.
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7.3.3.4 Hudsensibilisering
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1, 1A, 1B

Varning

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P261

P302 + P352

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med
mycket vatten/…

Innehållet/behållaren lämnas till…

-

kan utelämnas om P260 anges på etiketten.

Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka förhållanden som gäller.


Rekommenderas

P272

... Tillverkaren/leverantören kan specificera ett rengöringsmedel i tillämpliga
fall, eller rekommendera ett alternativt
medel i undantagsfall om vatten är uppenbart olämpligt.


Rekommenderas till allmänheten



Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 Den är inte avsedd att användas för allmänheten
 Valfri för industriella eller yrkesmässiga
användare

P333 + P313
Vid hudirritation eller utslag: Sök
läkarhjälp.


Rekommenderas

P321
Särskild behandling (se … på etiketten)

Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om
inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns
särskilda inlämningskrav utöver de som
vanligen förväntas för bortskaffande av
kemikalier. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt att
hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
-

Specificera skyddshandskar.

Tillverkaren/leverantören kan närmare specificera typen av utrustning där så är lämpligt.


Rekommenderas starkt

... Hänvisning till kompletterande
första hjälpen-anvisningar.
tillverkaren/leverantören får specificera
ett rengöringsmedel om relevant.


Rekommenderas starkt endast i
undantagsfall då specifik behandling är känd och nödvändig

P362+P364
Ta av nedstänkta kläder och tvätta
dem innan de används igen.


Rekommenderas
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7.3.3.5 Mutagenitet i könsceller
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1, 1A, 1B

Fara

H340 Kan orsaka genetiska defekter (ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

2

Varning

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter (ange
exponeringsväg om det har säkert visats att inga
andra exponeringsvägar orsakar faran)

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P201

P308 + P313

P405

P501

Inhämta särskilda instruktioner före
användning.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…




Rekommenderas starkt för kategorierna 1A och 1B

Rekommenderas starkt för
kategorierna 1A och 1B



Rekommenderas för kategori
2

Rekommenderas för kategori 2

P202
Använd inte produkten innan du har
läst och förstått säkerhetsanvisningarna.




Valfri om P201 anges



Rekommenderas starkt till
allmänheten55



Valfri för industriella eller
yrkesmässiga användare,
såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden (medlemsstatens lagstiftning)

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera
om inlämningskraven gäller innehållet,
behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om
ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte
är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

Ämnen och blandningar som finns förtecknade i tillägg 1−6 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) och som tilldelas H340, H350 eller
H360 är endast avsedda för industriella eller yrkesmässiga användare och tillhandahålls vanligen inte till allmänheten (se posterna 28, 29 och 30 i bilaga XVII till Reach, i dess senaste lydelse). Förteckningen över senare ändringar av bilaga XVII finns på http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
55
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P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera
lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt

 Rekommenderas för industriella eller
yrkesmässiga användare om det
finns särskilda inlämningskrav utöver
de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte
är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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7.3.3.6 Cancerogenitet
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1A och 1B

Fara

H350 Kan orsaka cancer (ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

2

Varning

H351 Misstänks orsaka cancer (ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P201

P308 + P313

P405

P501

Inhämta särskilda instruktioner
före användning.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…




Rekommenderas starkt för kategorierna 1A och 1B

Rekommenderas starkt för
kategorierna 1A och 1B



Rekommenderas för kategori
2

Rekommenderas för kategori 2

P202
Använd inte produkten innan du
har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.




Valfri om P201 anges



Rekommenderas starkt till
allmänheten56



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare, såvida det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden (medlemsstatens
lagstiftning)

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera
om inlämningskraven gäller innehållet,
behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte är
nödvändigt att hänvisa till tillämplig
lagstiftning.

Ämnen och blandningar som finns förtecknade i tillägg 1−6 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) och som tilldelas H340, H350 eller
H360 är endast avsedda för industriella eller yrkesmässiga användare och tillhandahålls vanligen inte till allmänheten (se posterna 28, 29 och 30 i bilaga XVII till Reach i dess senaste lydelse). Förteckningen över senare ändringar av bilaga XVII finns på: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
56
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P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt



Rekommenderas för industriella eller
yrkesmässiga användare om det finns
särskilda inlämningskrav utöver de
som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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7.3.3.7 Reproduktionstoxicitet
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1A och 1B

Fara

H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet (ange
specifik effekt om denna är känd)
(ange exponeringsväg om det har säkert visats att
inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

2

Varning

H361 Misstänks skada fertiliteten eller det ofödda barnet
(ange specifik effekt om denna är känd)
(ange exponeringsväg om det har säkert visats att
inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P201

P308 + P313

P405

P501

Inhämta särskilda instruktioner
före användning.

Vid exponering eller misstanke
om exponering: Sök läkarhjälp.

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…




Rekommenderas starkt för kategorierna 1A och 1B



Rekommenderas för kategori 2


P202
Använd inte produkten innan du
har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.


Valfri om P201 anges

Rekommenderas starkt för kategorierna 1A och 1B
Rekommenderas för kategori
2



Rekommenderas
starkt till allmänheten57



Valfri för industriella
eller yrkesmässiga
användare, såvida
det inte anses nödvändigt utifrån andra
hänsynstaganden
(medlemsstatens
lagstiftning)

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller
båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om
farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även

Ämnen och blandningar som finns förtecknade i tillägg 1−6 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) och som tilldelas H340, H350 eller
H360 är endast avsedda för industriella eller yrkesmässiga användare och tillhandahålls vanligen inte till allmänheten (se posterna 28, 29 och 30 i bilaga XVII till Reach i dess senaste lydelse). Förteckningen över senare ändringar av bilaga XVII finns på Echas webbplats:
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation).
57
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om det inte är nödvändigt att hänvisa till tilllämplig lagstiftning.

P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Tillverkaren/leverantören ska specificera lämplig typ av utrustning.


Rekommenderas starkt



Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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7.3.3.7 Reproduktionstoxicitet (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Ytterligare kategori för effekter på eller via Inget signalord
amning

Inget faropiktogram

Faroangivelse
H362 Kan skada spädbarn som ammas

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P201

P308 + P313

Inhämta särskilda instruktioner före användning.

Vid exponering eller misstanke
om exponering: Sök läkarhjälp.



Rekommenderas starkt

P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka
förhållanden som gäller.
-

Ange att man inte ska andas in damm eller dimma.

-

om det vid hantering kan uppstå partiklar
av damm eller dimma som kan inandas.



Rekommenderas starkt

P263
Undvik kontakt under graviditet och amning.


Rekommenderas starkt

P264
Tvätta … grundligt efter användning.



Rekommenderas

Förvaring

Bortskaffande
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... Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka kroppsdelar som ska tvättas efter hantering.


Valfri

P270
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 Rekommenderas till allmänheten


Valfri för industriella eller yrkesmässiga
användare

 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
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7.3.3.8 Specifik organtoxicitet efter enstaka exponering
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H370 Orsakar organskador (eller ange alla drabbade organ, om detta
är känt)
(ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P260

P308 + P311

P405

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Vid exponering eller misstanke
om exponering: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…



Rekommenderas starkt
till allmänheten

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)

…Tillverkaren/leverantören ska
specificera vart man bör vända sig
för råd om medicinsk nödåtgärd.



Valfri för industriella
eller yrkesmässiga användare, såvida det
inte anses nödvändigt
utifrån andra hänsynstaganden (medlemsstatens lagstiftning)

Tillverkaren/leverantören ska specificera om
inlämningskraven gäller innehållet, behållaren
eller båda.

Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka förhållanden som gäller.


Rekommenderas starkt om ämnet/blandningen är flyktigt eller en
gas eller om exponering via inandning är möjlig, t.ex. genom sprejning eller inandning av damm eller
om H370 anger inandning som exponeringsväg

P264
Tvätta … grundligt efter användning.
... Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka kroppsdelar som ska tvättas
efter hantering.


Valfri



Rekommenderas starkt

P321
Särskild behandling (se … på
etiketten)
- om det krävs omedelbara åtgärder.
... Hänvisning till kompletterande
första hjälpen-anvisningar.


Rekommenderas starkt endast
i undantagsfall då specifik behandling är känd och nödvändig



Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning
om farligt avfall. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras,
även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa till tilllämplig lagstiftning.
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P270
Ät inte, drick inte och rök inte när
du använder produkten.
 Rekommenderas till allmänheten


Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare

 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
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7.3.3.8 Specifik organtoxicitet efter enstaka exponering (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

2

Varning

H371 Kan orsaka organskador (eller ange alla drabbade organ, om detta
är känt)
(ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P260

P308 + P311

P405

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Vid exponering eller misstanke
om exponering: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…



Rekommenderas starkt
till allmänheten

Tillverkaren/leverantören ska specificera vart man bör vända sig för
råd om medicinsk nödåtgärd



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare, såvida det inte anses nödvändigt utifrån
andra hänsynstaganden
(medlemsstatens lagstiftning)

Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka förhållanden som gäller.


Rekommenderas starkt om ämnet/blandningen är flyktigt eller en
gas eller om exponering via inandning är möjlig, t.ex. genom sprejning eller inandning av damm eller
om H371 anger inandning som exponeringsväg

P264
Tvätta … grundligt efter användning.
... Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka kroppsdelar som ska tvättas
efter hantering.


Valfri



Rekommenderas

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om
inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning
om farligt avfall. Det rekommenderas
att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt
att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

 Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som
vanligen förväntas för bortskaffande av
kemikalier. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras,
även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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P270
Ät inte, drick inte och rök inte när
du använder produkten.
 Rekommenderas till allmänheten


Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare

 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
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7.3.3.8 Specifik organtoxicitet efter enstaka exponering (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

3

Varning

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna; eller
H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och underlätta
andningen.

Förvaras på väl ventilerad
plats. Behållaren ska vara väl
tillsluten.

Innehållet/behållaren lämnas till…

- kan utelämnas om P260 anges
på etiketten.
Tillverkaren/leverantören ska
specificera vilka förhållanden
som gäller.


Rekommenderas

P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 Rekommenderas starkt till
allmänheten


Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare



Valfri

P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
…Tillverkaren/leverantören ska
specificera vart man bör vända sig
för råd om medicinsk nödåtgärd.


- om ämnet eller blandningen är
flyktigt/flyktig och kan skapa en
farlig omgivning.


Rekommenderas såvida inte
P404 anges

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om
inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning
om farligt avfall. Det rekommenderas
att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt
att hänvisa till tillämplig lagstiftning.



Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som
vanligen förväntas för bortskaffande av
kemikalier. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras,
även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

P405
Förvaras inlåst.


Rekommenderas starkt till allmänheten



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare, såvida
det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
(medlemsstatens lagstiftning)

Rekommenderas
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7.3.3.9 Specifik organtoxicitet efter upprepad exponering
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H372 Orsakar organskador (ange alla drabbade organ, om detta är
känt) genom långvarig eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P260

P314

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Sök läkarhjälp vid obehag.

Innehållet/behållaren lämnas till…

Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka förhållanden som gäller.


Rekommenderas starkt om ämnet/blandningen är flyktigt eller en
gas eller om exponering via inandning
är möjlig, t.ex. genom sprejning eller
inandning av damm eller om H372
anger inandning som exponeringsväg

P264
Tvätta … grundligt efter användning.
... Tillverkaren/leverantören ska specificera vilka kroppsdelar som ska tvättas efter hantering.


Valfri



Rekommenderas

Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall.
Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.



Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas
för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa
till tillämplig lagstiftning.
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P270
Ät inte, drick inte och rök inte när du
använder produkten.
 Rekommenderas till allmänheten


Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare

 Rekommenderas för införande i säkerhetsdatabladet
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7.3.3.9 Specifik organtoxicitet efter upprepad exponering (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

2

Varning

H373 Kan orsaka organskador (ange alla drabbade organ, om detta
är känt) genom långvarig eller upprepad exponering (ange exponeringsväg om det har säkert visats att inga andra exponeringsvägar orsakar faran)

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P260

P314

P501

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Sök läkarhjälp vid obehag.

Innehållet/behållaren lämnas till…

Tillverkaren/leverantören ska specificera
vilka förhållanden som gäller.


Rekommenderas starkt om ämnet/blandningen är mycket flyktigt eller en gas eller om exponering via inandning är möjlig, t.ex. genom sprejning eller inandning av damm eller
om H373 anges som exponeringsväg



Rekommenderas

Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska
anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera
om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.



Rekommenderas för industriella eller
yrkesmässiga användare om det finns
särskilda inlämningskrav utöver de som
vanligen förväntas för bortskaffande av
kemikalier. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt att
hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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7.3.3.10 Fara vid aspiration
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Fara

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P301 + P310

P405

P501

VID FÖRTÄRING: Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

Förvaras inlåst.

Innehållet/behållaren lämnas till…

…Tillverkaren/leverantören ska
specificera vart man bör vända sig
för råd om medicinsk nödåtgärd.


Rekommenderas starkt, i kombination med P331



Rekommenderas starkt till allmänheten

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)



Valfri för industriella eller yrkesmässiga användare, såvida
det inte anses nödvändigt utifrån andra hänsynstaganden
(medlemsstatens lagstiftning)

Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller
båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om
farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig
lagstiftning.



Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen
specificeras, även om det inte är nödvändigt
att hänvisa till tillämplig lagstiftning.

P331
Framkalla INTE kräkning.


Rekommenderas starkt, i kombination med P301 +P310
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7.3.4 Särskilda skyddsangivelser för miljöfaror

7.3.4.1 Farligt för vattenmiljön – kortvarig (akut) fara för vattenmiljön
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Varning

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P273

P391

P501

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till…

- om detta inte är den avsedda användningen.





Rekommenderas starkt

Rekommenderas starkt

Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om
farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även
om det inte är nödvändigt att hänvisa till tilllämplig lagstiftning.



Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda
inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det
rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är
nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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7.3.4.1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Varning

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter

2

Inget signalord

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

P273

P391

P501

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till…

- om detta inte är den avsedda användningen.





Rekommenderas starkt

Rekommenderas starkt

Förvaring

Bortskaffande

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)
Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om farligt avfall.
Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.



Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det rekommenderas att
bortskaffningsanläggningen specificeras, även om
det inte är nödvändigt att hänvisa till tillämplig
lagstiftning.
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7.3.4.1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön (fortsättning)
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

3

Inget signalord

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

4

Inget signalord

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande
organismer

Inget faropiktogram
används

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande

P273

P501

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet/behållaren lämnas till…

- om detta inte är den avsedda användningen.

... i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (ska anges)



Rekommenderas

Tillverkaren/leverantören ska specificera om inlämningskraven gäller innehållet, behållaren eller båda.


Obligatoriskt för allmänheten om ämnet/blandningen omfattas av lagstiftning om
farligt avfall. Det rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även
om det inte är nödvändigt att hänvisa till tilllämplig lagstiftning.



Rekommenderas för industriella eller yrkesmässiga användare om det finns särskilda
inlämningskrav utöver de som vanligen förväntas för bortskaffande av kemikalier. Det
rekommenderas att bortskaffningsanläggningen specificeras, även om det inte är
nödvändigt att hänvisa till tillämplig lagstiftning.
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7.3.5 Ytterligare faror
7.3.5.1 Farligt för ozonskiktet
Farokategori

Signalord

Faroangivelse

1

Varning

H420 Farligt för folkhälsan och miljön genom nedbrytning av det
yttre ozonlagret

Skyddsangivelser
Förebyggande

Åtgärd

Förvaring

Bortskaffande
P502
Rådfråga tillverkare eller leverantör om
återvinning eller återanvändning


Obligatoriskt för allmänheten



Rekommenderas starkt för industriella eller
yrkesmässiga användare

Vägledning om märkning och förpackning
180

Version 4.0 – Mars 2019

7.4 Exempel på val av skyddsangivelser för märkningen
I detta avsnitt tillhandahålls praktiska exempel på hur man väljer skyddsangivelser för
olika modellämnen. Uppsättningen med skyddsangivelser som har företräde i märkningen markeras med fet stil och understruket (rekommenderas starkt) och understruket
(rekommenderas), medan de valfria angivelserna visas med normal stil (ingen markering) och angivelserna ska inte användas/såvida inte villkor gäller/införs endast i säkerhetsdatabladet markeras med grå färg.
Även om ett ämne eller en blandning har samma faroklasser som i ett av de följande exemplen, skulle en annan uppsättning skyddsangivelser kunna vara lämplig på grundval
av de särskilda villkor för användning som anges i tabellerna ovan.

Exempel 1. Ämne X tilldelat en fysikalisk klassificering och olika klassificeringar för hälsofara
A. Klassificering och faroangivelser:
Brandfarl. Vätska 2

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

Akut tox. 3 (oral)

H301 Giftigt vid förtäring

Akut tox. 3 (dermal)

H311 Giftigt vid hudkontakt

Akut tox. 3 (inhalation)

H331 Giftigt vid inandning

STOT-SE 1

H370 Orsakar leverskada genom dermal exponering

B. Mer information:
Ämne X antas vara flyktigt, men inte så att det skapar en potentiellt explosionsfarlig omgivning.
Exponering via inandning är möjlig.
Det är inte nödvändigt med särskilt släckningsmedel. Det krävs inga omedelbara behandlingar eller åtgärder.
Inga särskilda skyddsangivelser för avfall är nödvändiga eftersom ämnet inte är avsett
att användas av allmänheten, utan bara av industriella eller yrkesmässiga användare.
C. Skyddsangivelser på grundval av klassificeringen (se bilagorna I och IV till CLP) och
enligt detta vägledningsdokument:

Akut tox. 3
(oral)

Akut tox. 3
(dermal)

Akut tox. 3 (inhalation)

STOT-SE 1

Brandfarl. Vätska 2

P264

P280

P261

P260

P210

P271

P264

P233

P270

P240

P270

P241
P242
P243
P280
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Akut tox. 3
(oral)

Akut tox. 3
(dermal)

Akut tox. 3 (inhalation)

STOT-SE 1

Brandfarl. Vätska 2

P301 + P310

P312

P304 + P340

P308 + P311

P303 + P361 + P353

P321

P321

P311

P321

P370 + P378

P330

P361 + P364

P321

P405

P403 + P235

P501

P501

P363
P302 + P352
P405

P405

P403 + P233
P405

P501

P501

P501

Förklaring om användningen av fet stil, understrykning och grå färg:
PXXX= rekommenderas starkt; PXXX= rekommenderas; PXXX = valfri; PXXX = ska inte användas/såvida inte villkor gäller/införs endast i säkerhetsdatabladet

D. Val av starkt rekommenderade och rekommenderade skyddsangivelser:
Om samma angivelse tilldelas olika faror, men med olika rangordning, väljs det mest
försiktiga tillvägagångssättet. I tillämpliga fall kombineras flera skyddsangivelser till en
enstaka sammansatt angivelse. Upprepning av enskilda fraser bör undvikas. Urvalet leder till följande uppsättning P-angivelser:
P210

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden.

P260

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301+P310

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

P308+P311

Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

P304+P340

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och underlätta andningen.

P403+P233

Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl
tillsluten.

E. resultat:
Ett urval enligt strategin i vägledningen leder till sju skyddsangivelser. En betydande minskning jämfört med den första uppsättningen potentiellt användbara
angivelser för faromärkningen, vilka hade kunnat tilldelas på grundval av de
underliggande farorna. Exempel: P261 kan utelämnas eftersom P260 redan har
angetts för märkningen.
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De valda skyddsangivelserna måste placeras på faromärkningen enligt CLP. Eftersom ett
säkerhetsdatablad behöver tas fram, måste också angivelserna införas i säkerhetsdatabladet, under rubriken 2.2 ”Märkningsuppgifter” (se Vägledning om sammanställning av
säkerhetsdatablad). De bortvalda angivelserna kan införas under relevanta rubriker i säkerhetsdatabladet för att förse industriella eller yrkesmässiga användare med tillräcklig
information för en säker hantering av ämnet.

Exempel 2. Ämne Y tilldelat en allvarlig fysikalisk klassificering och klassificering för hälsofara
A. Klassificering och faroangivelser:
Ox. Fast. 1

H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

Frät. på huden 1A

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

B. Mer information:
Ämne Y är ett granulärt fast ämne och antas vara icke-flyktigt. Exponering för damm under hantering och användning är möjlig.
Det är inte nödvändigt med särskilt släckningsmedel.
Det krävs inga omedelbara behandlingar eller åtgärder. Inga särskilda skyddsangivelser
för avfall är nödvändiga eftersom ämnet inte är avsett att användas av allmänheten,
utan bara av industriella eller yrkesmässiga användare.
C. Skyddsangivelser på grundval av klassificeringen (se bilagorna I och IV till CLP) och
enligt detta vägledningsdokument:

Ox. Fast. 1
P210
P220
P280
P283

Frät. på huden 1A
P260
P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P306+P360

P363

P371+P380+P375

P304+P340

P370+P378

P310
P321
P305+P351+P338

-

P405

P501

P501

D. Val av starkt rekommenderade och rekommenderade skyddsangivelser:
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När samma angivelse tilldelas olika faror men med en annan rangordning, väljs det mest
försiktiga tillvägagångssättet (dvs. den högsta rangordningen måste beaktas). I tillämpliga fall kombineras flera skyddsangivelser till en enstaka sammansatt angivelse. Upprepning av enskilda fraser bör undvikas. Urvalet leder till följande uppsättning P-angivelser:
P210

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor.
Rökning förbjuden.

P220

Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara
material

P260

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301+P330+P331

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303+P361+P353+310

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av
alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller
duscha]. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P371+P380+P375

Vid större brand och stora mängder: Utrym området.
Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

E. resultat:
Ett urval enligt strategin i detta vägledningsdokument leder till åtta skyddsangivelser, de flesta sammansatta. En betydande minskning jämfört med den
första uppsättningen potentiellt användbara angivelser för faromärkning enligt
CLP, vilka hade kunnat tilldelas på grundval av de underliggande farorna.
De valda skyddsangivelserna måste placeras på faromärkningen enligt CLP. Eftersom ett
säkerhetsdatablad ska tas fram måste de också införas i säkerhetsdatabladet under rubriken 2.2 ”Märkningsuppgifter” (se Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad).
De bortvalda angivelserna kan införas under relevanta rubriker i säkerhetsdatabladet för
att förse industriella eller yrkesmässiga användare med tillräcklig information för en säker hantering av ämnet.
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Exempel 3. Ämne Z tilldelat fysikalisk klassificering, klassificering för
hälsofara och miljöklassificering
A. Klassificering och faroangivelser:
Pyr. Vätska 1

H250 Spontanantänder vid kontakt med luft

Vattenreakt. 1

H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som
kan självantända

Frät. på huden 1B

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Vattenlev. akut 1

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Vattenlev. kronisk 1 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
B. Mer information:
Ämne Z ska betraktas som flyktigt. Exponering via inandning är därför möjlig. Särskilt
släckningsmedel är nödvändigt, eftersom vatten ökar risken vid släckning av brand.
Eftersom bortskaffandet av förpackningen utgör en fara för människors hälsa eller för
miljön, krävs särskilda skyddsangivelser för avfall (även om ämnet inte är avsett att användas av allmänheten utan bara av industriella eller yrkesmässiga användare). Faroangivelse H400 utelämnas från etiketten för att undvika upprepning av H411.
C. Skyddsangivelser på grundval av klassificeringen (se bilagorna I och IV till CLP) och
enligt detta vägledningsdokument:

Pyr. Vätska 1

Vattenreakt. 1

P210

Frät. på huden 1B

Vattenlev.
akut 1

Vattenlev.
kronisk 1

P260

P273

P273

P391

P391

P222

P223

P264

P233

P231+P232

P280

P280

P280

P231+P232
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P302+P334

P302+P335+P334

P370+P378

P370+P378

P363
P304+P340
P310
P321
P305+P351+P338

-

P402+P404

P405

-

-

P501

P501

P501

P501
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D. Val av starkt rekommenderade och rekommenderade skyddsangivelser:
När samma angivelse tilldelas olika faror men med en annan rangordning, väljs det mest
försiktiga tillvägagångssättet (dvs. den högsta rangordningen måste beaktas). I tillämpliga fall kombineras flera skyddsangivelser till en enstaka sammansatt angivelse. Upprepning av enskilda fraser bör undvikas.
P303+P361+P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

och
P302+P335+P334+P310

VID HUDKONTAKT: Borsta bort lösa partiklar från huden.
Skölj under kallt vatten58. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

slogs samman till en enda sammansatt fras:
P303+ P335+P334+P310+P361 där upprepning av budskapet kunde undvikas.
Urvalet leder till följande uppsättning P-angivelser:
P210

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen
låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

P260

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P231+P232

Hanteras och förvaras under inert gas.
Skyddas från fukt.

P301+P330+P331

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla
INTE kräkning.

P303+P335+P334+P310+P361

VID HUDKONTAKT (även håret): Borsta
bort lösa partiklar från huden. Skölj under
kallt vatten59. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Ta
omedelbart av alla nedstänkta kläder.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.

P370+P378

Vid brand: Släck med…

Underfrasen till P334 ”eller använd våta omslag” ska inte användas för vattenreaktiva ämnen och
blandningar kategori 1 (tabell 7.3.2.12 i avsnitt 7.3 i detta vägledningsdokument).
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Underfrasen till P334 ”eller använd våta omslag” ska inte användas för vattenreaktiva ämnen och
blandningar kategori 1 (tabell 7.3.2.12 i avsnitt 7.3 i detta vägledningsdokument).
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E. resultat:
Ett urval enligt strategin i detta vägledningsdokument leder till nio skyddsangivelser, delvis sammansatta.
En betydande minskning jämfört med den första uppsättningen potentiellt användbara angivelser för faromärkning enligt CLP, vilka hade kunnat tilldelas på
grundval av de underliggande farorna. P264 har till exempel inte valts eftersom
P280 är mer relevant.
För att ytterligare minska antalet skyddsangivelser och mängden information
på etiketten som är möjlig att tillägna sig har angivelserna P391 och P501 lagts
in i säkerhetsdatabladet, eftersom de förebyggande angivelserna och angivelserna om åtgärder för de fysikaliska farorna och hälsofarorna verkar innehålla
de mer akuta råden för etiketten.
De valda skyddsangivelserna måste placeras på faromärkningen enligt CLP. Eftersom ett
säkerhetsdatablad ska tas fram måste de också införas i säkerhetsdatabladet under rubriken 2.2 ”Märkningsuppgifter” (se Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad). De bortvalda angivelserna kan införas under relevanta rubriker i säkerhetsdatabladet för att förse industriella eller yrkesmässiga användare med tillräcklig information för
en säker hantering av ämnet.

Exempel 4. Blandning ABC att användas av allmänheten
A. Klassificering och faroangivelser:
Brandfarl. Vätska 2

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

Akut tox. 4 (oral)

H302 Skadligt vid förtäring

Irrit. på huden 2

H315 Irriterar huden

B. Mer information:
Blandning ABC antas vara flyktig, men inte så flyktig att den skapar en potentiellt explosionsfarlig omgivning. Det är inte nödvändigt med särskilt släckningsmedel. Det krävs
ingen omedelbar särskild behandling.
Det finns inga särskilda krav på avfallshantering. Blandningen är avsedd att användas av
allmänheten.
C. Skyddsangivelser på grundval av klassificeringen (se bilagorna I och IV till CLP) och
enligt detta vägledningsdokument:
Brandfarl. Vätska 2

Akut tox. 4 (oral)

Irrit. på huden 2

P101, P102
P210

P264

P264

P233

P270

P280

P240
P241
P242
P243
P280
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Brandfarl. Vätska 2

Akut tox. 4 (oral)

Irrit. på huden 2

P303 + P361 + P353

P301+P312

P302+P352

P370 + P378

P330

P321
P332+P313
P362+P364

P403 + P235

-

-

P501

P501

-

D. Val av starkt rekommenderade och rekommenderade skyddsangivelser:
Om samma angivelse tilldelas olika faror, men med olika rangordning, väljs det mest
försiktiga tillvägagångssättet. I tillämpliga fall kombineras flera skyddsangivelser till en
enstaka sammansatt angivelse. Upprepning av enskilda fraser bör undvikas. Urvalet leder till följande uppsättning P-angivelser:
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

P233

Behållaren ska vara väl tillsluten.

P264

Tvätta … grundligt efter användning.

P280

Använd skyddshandskar.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till…

E. resultat:
Ett urval enligt strategin i detta vägledningsdokument leder till sju skyddsangivelser. En betydande minskning jämfört med den första uppsättningen potentiellt användbara angivelser för faromärkning enligt CLP, vilka hade kunnat tilldelas på grundval av de underliggande farorna.
De valda skyddsangivelserna måste placeras på faromärkningen enligt CLP. Eftersom ett
säkerhetsdatablad ska tas fram måste de också införas i säkerhetsdatabladet under rubriken 2.2 ”Märkningsuppgifter” (se Vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad).
De bortvalda angivelserna kan införas under relevanta rubriker i säkerhetsdatabladet för
att förse industriella eller yrkesmässiga användare med tillräcklig information för en säker hantering av ämnet.
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Bilaga: Ordlista till utvalda termer som används i detta
vägledningsdokument
ADR

Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (som
slöts i Genève den 30 september 1957), som
har genomförts inom EU genom direktiv
2008/68/EG.

Aerosoler

Dvs. aerosolbehållare, avser ett ej påfyllningsbart kärl av metall, glas eller plast, som innehåller en komprimerad, kondenserad eller löst
gas under tryck, med eller utan ett flytande,
pastaformigt eller pulverformigt ämne, och som
är utrustat med en utsläppsventil som möjliggör
trycktömning av innehållet i form av en suspension av fasta eller flytande partiklar i en gas,
som skum, pasta eller pulver eller i flytande eller gasformigt tillstånd.

Akut toxicitet

De negativa effekter som inträffar vid oral eller
dermal tillförsel av en enda dos av ett ämne eller en blandning, eller flera doser som ges inom
24 timmar, eller inhalationsexponering under
4 timmar.

Akut toxicitet i vattenmiljön

Ett ämnes inneboende förmåga att skada en
organism vid kortvarig exponering för ämnet.

Allvarlig ögonskada

Vävnadsskada i ögat eller allvarlig synnedsättning som uppstår efter applicering av ett testämne på ögats främre yta och som inte är fullt
reversibel inom 21 dagar från appliceringen.

Användning

Bearbetning, formulering, konsumtion, lagring,
förvaring, behandling, påfyllning av behållare,
överföring från en behållare till en annan,
blandning, tillverkning av en vara eller annat utnyttjande.

Aspiration

Att ett flytande eller fast ämne eller en blandning kommer ner i luftstrupen och de nedre
luftvägarna, antingen direkt via munnen eller
näsan eller indirekt genom kräkning.

Behörig myndighet

Den eller de myndigheter eller organ som medlemsstaterna har inrättat för att utföra de uppgifter som följer av CLP-förordningen.

Blandning

Blandning eller lösning som består av två eller
flera ämnen. Kapitel 1.2 i UN GHS innehåller
frasen ”i vilken de inte reagerar” i slutet av en i
övrigt identisk definition.

BPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (biocidförordningen).
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Brandfarlig gas

En gas eller gasblandning som kan antändas i
luft vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa.

Brandfarlig vätska

En vätska som har en flampunkt som inte överstiger 60 °C.

Brandfarligt fast ämne

Ett fast ämne som är lättbrännbart, eller som
kan förorsaka eller bidra till brand genom friktion.
Lättbrännbara fasta ämnen är pulverformiga,
korniga eller pastaartade ämnen eller blandningar som är farliga om de lätt kan antändas
genom en kortvarig kontakt med en tändkälla,
t.ex. en brinnande tändsticka, och lågan snabbt
sprider sig.

Cancerogen

Ett ämne eller en blandning av ämnen som orsakar cancer eller ökar förekomsten av cancer.

CAS

Chemical Abstracts Service.

CLP eller CLP-förordningen

Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar.

CMR

Ämnen eller blandningar som är cancerogena,
mutagena eller reproduktionstoxiska.

CRC

Barnsäker förslutning (”Child-Resistant Closure”).

CRF

Barnskyddande förslutning (”Child-Resistant
Fastening”).

Distributör

En fysisk eller juridisk person med hemvist eller
säte inom gemenskapen, även en återförsäljare,
och som endast lagrar eller släpper ut ett ämne
på marknaden, antingen som sådant eller ingående i en blandning för en tredje parts räkning.

DPD

Direktivet om farliga preparat (1999/45/EG).

DSD

Direktivet om farliga ämnen (67/548/EEG).

Echa

Europeiska kemikaliemyndigheten eller ”kemikaliemyndigheten”, som inrättats enligt Reachförordningen.

EU

Europeiska unionen.

Explosiva ämnen eller blandningar

Fasta eller flytande ämnen eller blandningar av
ämnen som av sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och
sådant tryck samt med sådan hastighet att de
kan skada omgivningen. Hit hör också pyrotekniska ämnen även om de inte utvecklar gaser.

Explosivt föremål

Ett föremål som innehåller minst ett explosivt
ämne eller en explosiv blandning.
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Farlig (enligt klassificering i CLP:
”hazardous”)

Uppfyller kriterierna för fysikaliska faror, hälsofaror eller miljöfaror, enligt delarna 2–5 i bilaga
I till CLP-förordningen.

Faroangivelse

En fras som tilldelas en faroklass och farokategori som beskriver den typ av fara som är förknippad med ett farligt ämne eller en farlig
blandning, och där även graden av fara i förekommande fall anges.

Farokategori

Indelning efter kriterier inom varje faroklass
som anger hur allvarlig faran är.

Faroklass

Typen av fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara.

Faropiktogram

En grafisk komposition som inrymmer en symbol tillsammans med andra grafiska element,
exempelvis en kantlinje, ett bakgrundsmönster
eller färg som är avsedda att ge särskild information om den berörda faran.

Flampunkt

Den lägsta temperatur (korrigerat till ett standardtryck på 101,3 kPa) vid vilken en tändkälla
antänder ångorna från en vätska under angivna
försöksbetingelser.

Frätande på huden

Förmågan hos en testsubstans som appliceras i
upp till 4 timmar att framkalla irreversibla
hudskador, dvs. synlig nekros genom epidermis
ned till dermis.

Förpackning

En eller flera behållare eller andra komponenter
eller material som är nödvändiga för att ytterhöljet ska fullgöra sin inneslutande funktion och
andra säkerhetsfunktioner.

GHS

Globalt harmoniserat system för klassificering
och märkning av kemikalier (”Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals”) som tagits fram inom Förenta nationerna (FN) – de internationella kriterier som
avtalats av FN:s ekonomiska och sociala råd
(UN ECOSOC) för klassificering och märkning av
farliga ämnen och blandningar.

Handelsnamn

En beteckning under vilken ett ämne eller en
blandning släpps ut på marknaden.

Hudirritation

Förmågan hos en testsubstans som appliceras i
upp till 4 timmar att framkalla reversibla
hudskador.

Hudsensibiliserande ämne

Ett ämne som orsakar en allergisk reaktion vid
hudkontakt.

IMDG-kod

”International Maritime Dangerous Goods Code”
för transport av farligt gods till sjöss

Import

Fysisk införsel till gemenskapens tullområde.
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Importör

En fysisk eller juridisk person med hemvist eller
säte i gemenskapen och ansvarar för import.

INCI

De internationella namnen på kosmetiska beståndsdelar (”International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients”).

Instabil explosiv vara

Ett explosivt ämne eller en explosiv blandning
som är termiskt instabil och/eller för känslig för
normal hantering, transport och användning.

IUCLID

Databasen ”International Uniform Chemical Information Database”.

IUPAC

Internationella kemiunionen (”International
Union of Pure and Applied Chemistry”)

Kemiskt instabil gas

En brandfarlig gas som kan reagera explosivt
även i frånvaro av luft eller syre.

Kolli

Slutresultatet av förpackningsförfarandet, bestående av emballaget och dess innehåll.

Korrosivt för metaller

Ämnen eller blandningar som genom en kemisk
verkan skadar eller till och med förstör metaller.

Kronisk toxicitet i vattenmiljö

Ett ämnes inneboende förmåga att orsaka skadliga effekter på vattenlevande organismer i
samband med exponering som bestäms i förhållande till organismens livscykel.

Legering

Ett metallmaterial, homogent i makroskopisk
skala, bestående av två eller flera element kombinerade på ett sådant sätt att de inte utan vidare kan skiljas åt på mekanisk väg. Legeringar
ska i CLP-förordningen betraktas som blandningar.

Leverantör

Varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare
eller distributör som på marknaden släpper ut
ett ämne – som sådant eller ingående i en
blandning – eller en blandning.

Luftvägssensibiliserande ämne

Ett ämne som orsakar överkänslighet i luftvägarna vid inandning av ämnet.

Mellanliggande förpackning

Förpackning placerad mellan innerförpackning,
eller varor, och ytterförpackning.

Mutagen

Ett ämne som ger upphov till ökad förekomst av
mutationer hos populationer av celler eller organismer.

Märkning, etikett

En lämplig grupp skrivna, tryckta eller grafiska
informationsuppgifter om ett farligt ämne eller
en farlig blandning som har valts ut som relevanta för den eller de aktuella målgrupperna.
Denna är fäst på, tryckt på eller bifogas med
förpackningen som är i direkt kontakt med det
farliga ämnet eller den farliga blandningen, eller
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på det farliga ämnets eller den farliga blandningens ytterförpackning (definition enligt kapitel 1.2 i UN GHS).

Märkningsuppgift

En typ av information som har harmoniserats
för att användas på en etikett, t.ex. faropiktogram, signalord.

Nedströmsanvändare

En fysisk eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, med hemvist eller säte i
gemenskapen och som använder ett ämne –
antingen i sig eller i en blandning – i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte en nedströmsanvändare. En återimportör som undantas enligt
artikel 2.7 c i Reach-förordningen ska betraktas
som en nedströmsanvändare.

Organiska peroxider

Organiska fasta eller flytande ämnen som innehåller den bivalenta -O-O-strukturen och som
kan betraktas som derivat av väteperoxid, där
den ena eller båda väteatomerna har ersatts
med organiska radikaler. Termen organisk
peroxid omfattar blandningar av organisk
peroxid (formuleringar) som innehåller minst en
organisk peroxid. Organiska peroxider är termiskt instabila vätskor eller blandningar som
kan genomgå självaccelererande exotermt sönderfall. De kan dessutom ha en eller flera av följande egenskaper:
(i) kan sönderfalla explosionsartat,
(ii) kan brinna snabbt,
(iii) kan vara känsliga för stötar eller friktion,
(iv) kan reagera med andra ämnen på ett farligt
sätt.

Oxiderande fast ämne

Fasta ämnen eller blandningar som inte nödvändigtvis är brännbara men som, i regel genom
avgivande av syre, kan orsaka brand eller underhålla brand hos andra ämnen.

Oxiderande gas

En gas eller gasblandning som, vanligtvis genom att avge syre, kan förorsaka eller bidra till
förbränning av andra ämnen i högre grad än
vad luft kan göra.

Oxiderande vätska

Flytande ämnen eller blandningar som inte nödvändigtvis är brännbara men som, i regel genom avgivande av syre, kan orsaka brand eller
underhålla brand hos andra ämnen.

PPPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
och om upphävande av rådets direktiv
79/117/EEG och 91/414/EEG
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Produktbeteckning

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera ämnet eller blandningen.

Pyrofor vätska

Flytande ämnen eller blandningar som även i
små mängder antänds inom fem minuter vid
kontakt med luft.

Pyrofort fast ämne

Fasta ämnen eller blandningar som även i små
mängder antänds inom fem minuter vid kontakt
med luft.

Pyrotekniska ämnen eller blandningar Ämnen eller blandningar av ämnen avsedda att
framkalla en verkan genom värme, ljus, ljud,
gas eller rök eller en kombination av dessa som
resultat av icke-detonativa självunderhållande
exoterma kemiska reaktioner.
Pyrotekniskt föremål

Ett föremål som innehåller minst ett pyrotekniskt ämne eller en pyroteknisk blandning.

Reach eller Reach-förordningen

Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier.

Registrant

Den tillverkare eller importör av ett ämne eller
den producent eller importör av en vara som
lämnar in en registreringsanmälan för ett ämne
enligt Reach-förordningen.

Reproduktionstoxicitet

Innefattar negativa effekter på sexuell funktion
och fertilitet hos vuxna män och kvinnor samt
utvecklingstoxicitet hos avkomman och effekter
på eller via amningen.

SDS

Säkerhetsdatablad.

Signalord

Ett ord som anger farans relativa allvarlighet
som används för att varna den potentiella läsaren för faran, varvid skillnad görs mellan följande två nivåer:
a) Fara: ett signalord som används för de mer
allvarliga farokategorierna.
b) Varning: ett signalord för de mindre allvarliga
farokategorierna.

Självreaktiva ämnen eller blandningar Termiskt instabila vätskor eller fasta ämnen eller blandningar som kan sönderfalla kraftigt
exotermt, även utan medverkan av syre (luft).
Denna definition utesluter ämnen och blandningar som enligt CLP klassificeras som explosiva, organiska peroxider eller som oxiderande.
Självupphettande ämne eller blandning

Vätskor, fasta ämnen eller blandningar som inte
är pyrofora vätskor eller fasta ämnen, och som
genom reaktion med luft och utan yttre energitillförsel är benägna till temperaturhöjning.
Dessa ämnen eller blandningar skiljer sig från
pyrofora vätskor eller fasta ämnen genom att
de bara fattar eld i stora mängder (kilovis) och
efter längre tid (timmar eller dagar).
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Skyddsangivelse

En fras som beskriver åtgärder som rekommenderas för att minimera eller förhindra skadliga
effekter till följd av exponering för ett farligt
ämne eller en farlig blandning vid användning
eller bortskaffande.

Specifik organtoxicitet

Specifik organtoxicitet, jämför STOT, STOT-SE
och STOT-RE.

STOT-RE

Specifika organskador efter upprepad exponering för ett ämne eller en blandning.

STOT-SE

Specifika, icke-dödliga organskador efter en enstaka exponering för ett ämne eller en blandning.

Tillverkare

En fysisk eller juridisk person med hemvist eller
säte i gemenskapen som tillverkar ett ämne i
gemenskapen.

Tillverkning

Produktion eller utvinning av ämnen i naturlig
form.

TWD

Taktila varningsmärkningar.

UFI

Unik formuleringsidentifierare.

UN

FN, Förenta nationerna.

UN RTDG

FN:s rekommendationer om transport av farligt
gods.

Utsläppande på marknaden

Leverans eller tillhandahållande till tredje part,
mot betalning eller kostnadsfritt. Import ska
anses innebära utsläppande på marknaden.

Vara

Ett föremål som under tillverkningen får en särskild form, yta eller formgivning, vilken i större
utsträckning än dess kemiska sammansättning
bestämmer dess funktion.

Ämne

Ett kemiskt grundämne och föreningar av detta
grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive de eventuella tillsatser som är nödvändiga
för att bevara dess stabilitet och sådana identifierade föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.

Ögonirritation

Förändringar i ögat som uppstår efter applicering av ett testämne på ögats främre yta och
som är fullt reversibla inom 21 dagar från appliceringen.
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