Randers, den 21. november 2014
CLP - EUs nye mærkningsregler for kemikalier
EUs nuværende metode til klassificering og mærkning af kemiske produkter ændres med en ny forordning
kaldet CLP.
CLP medfører, at det nuværende mærkningssystem med orange faremærker og R- og S- sætninger
bortfalder og erstattes af et nyt system med nye piktogrammer, signalord og H- og P- sætninger.
De nye regler betyder også, at produkterne fremover skal klassificeres for nye typer af farer og at reglerne
for klassificering strammes.
På trods af, at den kemiske sammensætning af vores produkter ikke ændres og at produkterne derfor ikke
bliver farligere at bruge end i dag, vil mærkningen af produkter alligevel fremover være anderledes.
Mærkningen gælder stadigvæk for det koncentrerede produkt og brugsopløsninger vil heller ikke fremover
skulle faremærkes.
MultiLine overholder alle deadlines fastsat i forordningen, som er:
• Fra og med 1. juni 2015 skal alle kemiske produkter der produceres, mærkes efter de nye regler.
• Produkter med de gamle mærkninger må forhandles frem til 1. juni 2017.
• Efter 1. juni 2017 må produkter med den gamle mærkning ikke længere transporteres eller sælges,
men de må stadig bruges af slutbrugere.
Allerede nu vil du kunne opleve at modtage sikkerhedsdatablade og produkter med den nye mærkning.
I forbindelse med de nye regler skal du være opmærksom på følgende:
• Læs etiket og sikkerhedsdatablad før brug.
• Brug produktet som beskrevet på etiketten og i databladene.
• Vær opmærksom på at der kan være nye krav til brug af personlige værnemidler
• Vær opmærksom på, at der skal udarbejdes nye arbejdspladsbrugsanvisninger der svarer til den
nye mærkning og de nye regler for brug af værenemidler.
Såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker yderligere information, er I velkomne til at kontakte
jeres MultiLine konsulent eller undertegnede.
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