
I forbindelse med implementeringen af den nye lov-
givning om klassificering og mærkning af kemikalier 
introduceres der snart nye faremærkninger på vaske- 
og rengøringsmidler til professionel brug. 

Alle faresymboler og risiko- og sikkerhedssætninger, 
som du er vant til at se, bliver ændret (uden at det dog 
betyder at produktet har ændret sig). 

Denne folder forklarer ændringerne og hjælper dig 
med den sikre brug og håndtering af vaske- og ren-
gøringsmidlerne. 

Information om professionel brug af 
vaske- og rengøringsmidler 

→

→

→

→ SOM ALTID:

LÆS ETIKETTEN OG FØLG ALLE  

ANVISNINGERNE PÅ PRODUKTET.

Læs etiketten!

SPT, Brancheforeningen for 
Sæbe, Parfume og Teknisk/
kemiske artikler



Hvad er nyt?
De Forenede Nationer (FN) har lanceret et nyt 
system til klassificering og mærkning af ke-
miske stoffer og blandinger: Det Globalt Har-
moniserede System til klassificering og mærk-
ning (GHS).

CLP er den Europæiske implementering af GHS 
og berører alle kemiske stoffer og produkter, 
herunder også vaske- og rengøringsmidler til 
professionel brug.

CLP-reguleringen er obligatorisk fra:

 1. december 2010 for enkeltstoffer 
 1. juni 2015 for blandinger

Stoffer og blandinger der markedsføres før 
disse datoer, og som bærer de gamle etiketter, 
kan anvendes i yderligere 2 år efter hhv. den 1. 
december 2010 og den 1. juni 2015. Fra 2017 
skal alle etiketter være forsynet med de nye 
faresymboler.

GHS06: Dødningehoved 
og korslagte knogler



CLP hazard pictograms

GHS07: Udråbstegn GHS02: Flamme

GHS03: Flamme over en cirkel GHS04: Gasflaske

GHS05: Ætsning

GHS06: Dødningehoved 
og korslagte knogler

GHS08: Sundhedsfarer

GHS09: Miljø

Der er andre nye symboler end de viste, som dog ikke er rele-
vante for vaske- og rengøringsmidler



 

 

Nye faresymboler 
Du er sikkert allerede bekendt med de sorte 
og orange faresymboler, der vises på nogle 
vaske- og rengøringsmidler. 
Disse symboler og de supplerende udsagn for-
tæller dig, at de produkter du anvender, kan 
være brandnærende, let eller meget brand-
farlige, giftige, sundhedsskadelige, lokalirrite-
rende, ætsende eller farlige for miljøet.
En af de første ting du formentlig bemærker, er 
at de nye faresymboler ligner de gamle, bort-
set fra at de har en anden form og en anden 
farve. De nye faresymboler ligner de diamant-
formede symboler, der anvendes ved trans-
port af gods.

Der er to nye symboler, der er vigtige at 
lære at kende:

Dette nye symbol fortæller dig 
om sundhedsmæssige farer 
som f.eks. irritation, sensibili-
sering, alvorlig øjenirritation 
eller at produktet er skadeligt 
ved indtagelse. 

Dette nye symbol fortæller 
dig om mere alvorlige farer på 
helbredet. 

Nye signalord
Du skal også lægge mærke til, at der  
introduceres en række nye sætninger som 
supplement til symbolerne

 Advarsel (Indikerer mindre alvorlige farer); eller
 Fare (indikerer mere alvorlige farer).



>

Produktnavn
Irriterer  øjnene og huden. Opbevares utilgæn-
geligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles 
straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug 
egnede beskyttelseshandsker under arbejde.

Virksomhed ABC, Ny Gammelvej, 0100 Gammelby, Tel +45 10 20 

Lokalirriterende

Produktnavn
Indeholder: c9-11, ethoxylated; 3-butoxypropane-
2-ol; propyleneglycol monobutyl ether. Forårsager 
hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Bær 
beskyttelseshandsker: 1-4 timer (gennemtræn-
gningstid): butylgummi, nitrilgummi. Bær øjen- 
eller ansigtsbeskyttelse. Vask med rigeligt sæbe 
og vand. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det 
bruges igen. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsig-
tigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt 
skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMA-
TION eller en læge.

Virksomhed ABC, Ny Gammelvej, 0100 Gammelby, Tel +45 10 20 

Fare

Gammel

Ny

NB: Eksemplerne ovenfor er udelukkende til 
illustrativt brug. Størrelsen af piktogrammet 
og etiketten er underlagt særlige krav og 
kan variere afhængigt af emballagen.



Vidste du at…

 → CLP-forordningen erstatter stofdirektivet 
(DSD) og præparatdirektivet (DPD).

→ EU har implementeret CLP for at sikre, at 
stoffer og blandinger klassificeres og mærkes 
på samme måde i hele verdenen. Tidligere 
kunne et produkt være klassificeret som giftigt 
i én region, men ikke i en anden. Ligeledes blev 
der brugt forskellige symboler til at indikere 
farerne, og nogle lande havde slet ikke noget 
klassificeringssystem. 

 → Ændringerne introduceres gradvist. Det 
betyder at der parallelt og i en begrænset pe-
riode kan ses både DPD- og CLP-etiketter (dog 
ikke på den samme fareetiket). Fra 2017 skal 
alle stoffer og blandinger være forsynet med 
de nye faresymboler.. 



→ Det er muligt, at produkter der ikke er klas-
sificeret som farlige under DSD/DPD, bliver 
klassificeret som farlige under CLP. Det bety-
der ikke at produktet er ændret, men at de 
regler som benyttes til at klassificere efter, er 
anderledes (der skal mindre til at et produkt 
klassificeres som farligt under CLP).

 → Ligeledes bliver der på etiketterne givet 
en række råd for at minimere risikoen under 
brug og opbevaring. Derfor bliver der tilføjet 
nye sikkerhedssætninger til de nye faresym-
boler, som f.eks. “Brug beskyttelseshandsker 
under brug”.



Hvad kan du selv gøre?
Der er mange ting, du kan gøre for at minimere 

risikoen for kemiske farer. Men det vigtigste råd 

er også det mest simple:

LÆS ALTID BRUGSANVISNINGEN FØR DU BRUGER 

PRODUKTET 

Læs også sikkerhedsdatabladet, for yderligere 
information, For at bruge produktet sikkert 
bør disse tre råd altid følges:

→ Læs etiketten.
       Hvilken faremærkning har produktet?
→  Find og læs sikkerhedsdatabladet  

 grundigt 
Er produktet det rigtige produkt til opgaven? 
Skal du tage nogen forholdsregler, som f.eks.  
at bære handsker? 

→ Brug produktet som angivet.
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