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Det næste, du skal gøre 
Kontrollér etiketten på dit produkt. Indeholder 
den piktogrammer, faresætninger og 
sikkerhedssætninger?  Hvis ikke, kan du få hjælp:   

 • Sikkerhedsdatablad: I sikkerhedsdatabladets 
afsnit 2 findes der oplysninger om klassificering 
og mærkning

 • ECHA’s websted 
 • Din brancheorganisation
 • Din nationale CLP-helpdesk - her kan du få 

information på dit eget sprog
 • ECHA’s fortegnelse over klassificering og 

mærkning - her kan du få at vide, hvordan stoffet 
er klassificeret af andre virksomheder, og om 
det har en harmoniseret klassificering

 • Brug den harmoniserede klassificering for 
stoffer

 • Brug din leverandørs klassificering og mærkning, 
hvis du ikke ændrer sammensætningen af 
kemikalierne

 • Emballer og mærk din blanding i 
overensstemmelse med CLP-forordningen

Du kan finde flere oplysninger om CLP-
forordningen på: 

 » echa.europa.eu/da/regulations/clp

Juridisk terminologi og vigtige oplysninger 
er angivet på 23 EU-sprog. Fare- og 
sikkerhedssætningerne til etiketterne kan du 
downloade fra ECHA-terms onlinetjeneste.

 » http://echa.cdt.europa.eu

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

FOR SMV’ER

Klassificering, mærkning og emballering af farlige 
kemikalier i EU er baseret på et internationalt 
vedtaget system. Dette letter international 
handel og sikrer ensartet kommunikation om 
kemiske farer med henblik på bedre varetagelse 
af sundhed, sikkerhed og miljø. Overholdelse 
af ét enkelt sæt verdensomspændende regler 
skaber offentlighed tillid til sikker anvendelse af 
kemikalier. 

Begynd her: 
 » http://echa.europa.eu/da/support/small-and-

medium-sized-enterprises-smes 
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Klassificering, mærkning 
og emballering af 
kemikalier
Hvis din virksomhed leverer farlige kemikalier i 
EU, skal du mærke dem i overensstemmelse med 
forordningen om klassificering, mærkning og 
emballering (CLP-forordningen). Kravene i CLP-
forordningen sikrer, at farerne ved kemikalier 
kommunikeres klart til arbejdstagerne og 
forbrugerne i EU gennem passende klassificering 
og mærkning.  

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

KEMIKALIERS MÆRKNING ANGIVER 
 • kemikaliets navn og produktidentifikator
 • leverandørens navn, adresse og telefonnummer 
 • mængden af kemikalier i emballagen
 • farepiktogrammer, signalord, faresætninger og 

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

labelling

BESTEM KLASSIFICERING OG MÆRKNING 
Hvis dine kemikalier opfylder kriterierne 
for klassificering som farlige, skal du 
mærke dem. Du skal tage alle fareklasser og 
-differentieringer i betragtning og bestemme 
den korrekte klassificering vedrørende fysiske, 
sundhedsmæssige og miljømæssige farer. Når 
du har truffet denne afgørelse, skal du vælge de 
korrekte mærkningselementer. 

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

BRUG AF HARMONISERET KLASSIFICERING OG 
MÆRKNING
For visse stoffer er klassificeringen og mærkningen 
(C&L) harmoniseret for at sikre en passende 
risikohåndtering.  Det er obligatorisk at bruge den 
harmoniserede klassificering og mærkning. Listen 
over farlige stoffer med harmoniseret klassificering og 
mærkning ajourføres løbende.  

 » http://echa.europa.eu/da/regulations/clp/
harmonised-classification-and-labelling

ANMELD KLASSIFICERINGEN AF DINE 
KEMIKALIER TIL ECHA
Hvis du markedsfører et farligt stof, skal du inden 
for en måned anmelde dets klassificering og 
mærkning til ECHA. For importører gælder fristen 
på én måned fra den dag, hvor stoffet som sådant 
eller indeholdt i en blanding fysisk indføres til EU.

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

AFTAL DINE STOFFERS KLASSIFICERING OG 
MÆRKNING MED ANDRE VIRKSOMHEDER 
Hvis samme stof er klassificeret på forskellige 
måder, skal du nå til enighed med andre 
virksomheder. Platformen for klassificering 
og mærkning er et diskussionsforum, der 
giver lejlighed til at diskutere klassificering og 
mærkning af dine stoffer og nå til enighed om 
korrekt klassificering.

 » http://echa.europa.eu/da/information-on-
chemicals/cl-inventory/cl-platform

LÆS SIKKERHEDSDATABLADENE
Sikkerhedsdatablade (SDS) er det vigtigste 
redskab til at sikre, at leverandørerne giver 
tilstrækkelige oplysninger i leverandørkæden 
til at muliggøre sikker brug af deres stoffer og 
blandinger.

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

CLP-piktogrammerne

Beholderen kan eksplodere ved 
opvarmning
Meget kold væske kan forårsage 
forbrændinger

Livsfarligt selv ved kortvarig 
udsættelse for små mængder

Kan have meget alvorlige 
langtidsvirkninger på sundheden

Eksplosivt - følsomt for ild, 
varme, vibrationer og friktion

Brandfarligt eller brandnærende
Øger brandfare

Brandfarligt - alvorlig brandfare 
ved udsættelse for gnister, ild 
eller varme

Hud- og øjenirritation
Sundhedsskadelige virkninger
Skadeligt for ozonlaget

Forårsager hud- og 
øjenforbrændinger
Ødelæggelse af metaller

Giftigt for vandlevende 
organismer
Langtidsskade på økosystemet

 » http://echa.europa.eu/da/chemicals-in-our-
life/clp-pictograms


