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Ključne točke
‣‣ Bodite pozorni na nove etikete in varnostne liste.
‣‣ Usposobite zaposlene, da bodo razumeli in prepoznali
nove informacije na etiketah.
‣‣ Preverite, ali varnostni list zajema vaš način uporabe
snovi ali zmesi ter ga ne odsvetuje.

Več informacij
Na spletišču ECHA (http://echa.europa.eu) so zagotovljena
podrobna navodila o uredbi CLP in uredbi REACH.
Prav tako je na spletišču ECHA na voljo seznam nacionalnih
služb CLP za pomoč uporabnikom držav članic.

‣‣ Sledite nasvetom na novih etiketah in varnostnih listih.
‣‣ Preverite, ali je razvrstitev spremenjena.
‣‣ Ocenite tveganja za delavce in po potrebi posodobite
ocene tveganja na svojem delovnem mestu.
‣‣ Če ste delodajalec, te spremembe posredujte
svojim zaposlenim.

Informacije o zakonodaji za zaščito delavcev pred kemikalijami
so na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_
social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_sl.htm.
Informacije in publikacije o zdravju in varnosti pri delu so na
voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/social/healthandsafety

‣‣ O morebitnih vprašanjih glede nove etikete ali
varnostnega lista se pogovorite s svojim dobaviteljem.
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Pri delu vsak dan uporabljamo kemične izdelke, na primer čistilna
sredstva, maziva, barve in lepila. Etikete na teh izdelkih nam posredujejo koristne informacije o:
‣‣ vrsti kemikalij, ki jih izdelek vsebuje,
‣‣ nevarnostih v zvezi z izdelki,
‣‣ varni uporabi kemikalij.

Z uredbo CLP se v pravni red EU uvaja globalno usklajeni sistem
Združenih narodov za razvrščanje in označevanje kemikalij. Sistem
Združenih narodov se po vsem svetu sprejema z namenom izboljšanja in uskladitve varnosti delavcev in potrošnikov ter olajševanja
svetovne trgovine.

Druge spremembe varnostnih listov so nastale na podlagi
uredbe REACH.

Uredba prinaša nekaj sprememb:

Devet piktogramov CLP

‣‣ spremenjena merila in metode razvrščanja za nekatere vrste
nevarnosti – nekateri kemični izdelki so lahko razvrščeni bolj,
drugi manj strogo,
‣‣ nove piktograme za nevarnost, ki bodo na etiketah
nadomestili simbole za nevarnost,
‣‣ novo besedilo stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov,
ki bo nadomestilo opozorilne in obvestilne stavke,
‣‣ tako razvrstitev v skladu z uredbo CLP in predhodno
zakonodajo o varnostnih listih kot informacije na etiketi bodo
prestavljene iz oddelka 15 v oddelek 2 varnostnih listov.

V naslednjih nekaj letih bo novi pravni akt (uredba CLP) spremenil tako razvrstitev kemičnih izdelkov glede na opredelitev
nevarnosti kot tudi način predstavitve informacij o nevarnostih
na etiketah in varnostnih listih.

Trije novi piktogrami pomenijo naslednje:

Primer
Opozorilna beseda

Aceton

ABC Kemikalije
Glavna ulica
Mesto Kjerkoli
Tel. 0123 456 789

št. ES 200-662-2
Kemijsko ime in
identifikator izdelka

Piktogrami

Bodite pozorni na te spremembe in se prepričajte, ali razumete
nove informacije, ter upoštevajte vsa nova varnostna navodila.

Nevarno
Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje
oči. Lahko povzroči zaspanost in omotico.
Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih
površin. – Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov.
Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI:
Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti na dobro prezračevanem
mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Ime, naslov in telefonska
številka dobavitelja

Stavki o nevarnosti
in previdnostni stavki

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči
nastanek suhe ali razpokane kože.

500 ml

Stari simbol

Lahko povzroči resne
dolgotrajne učinke na
zdravje, kot so rakotvornost, mutagenost, strupenost za razmnoževanje, preobčutljivost dihal,
specifična strupenost za
ciljne organe, strupenost
pri vdihavanju

ali

Blažje nevarnosti za
zdravje, kot so dražilne snovi, povzročitelji
preobčutljivosti kože,
ter blažje strupenosti
(zdravju škodljive)

Vsebuje plin pod tlakom
Nominalna
količina

Dopolnilni
podatki

Vrsta nevarnosti

Brez simbola

Nov
piktogram

