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Ugotovite, ali so kemikalije nevarne
‣ Skrbno preverjajte etikete in varnostne liste, da se boste zavedali 

vseh nevarnosti in jih razumeli.

‣ Še posebej bodite previdni, če imate opravka s snovmi s kroničnimi 
posledicami za zdravje ter z ranljivimi delavci, kot so nosečnice, 
doječe ženske ali mladi delavci.

‣ Ali je razvrstitev snovi ali zmesi s spremembami strožja ali blažja?

‣ Ali so v dopolnilnem delu etikete dodatne izjave o nevarnosti?

‣ Da se boste zavedali vseh nevarnosti, v primeru individualnih posod 
preverite tako etikete glede prevoza kot dobavne piktograme.

Devet piktogramov CLP

Preverite ocene tveganja in postopke
‣ Upoštevajte varnostne informacije na etiketi in varnostnih listih.

‣ Če je predložen razširjeni varnostni list s scenarijem izpostavlje-
nosti, zagotovite, da bo vaše delo opravljeno v okviru omejitev iz 
tega dokumenta.

‣ V primeru spremenjenih razvrstitev ugotovite, ali in kako to vpliva 
na vašo oceno tveganja in sisteme opredelitve nadzora, ki jih upo-
rabljate.

‣ Ali spremembe vplivajo na to, kje kemikalijo shranjujete, kako jo 
uporabljate in z njo ravnate ter kako jo je treba prevažati?

‣ Ali morate v primeru spremembe varnostnega opozorila na etiketi 
ali varnostnem listu spremeniti postopke, da to opozorilo upošte-
vate?

‣ Preverite, ali so načrti in postopki ukrepov ob nesrečah skladni z 
varnostnimi informacijami na etiketi in varnostnem listu.

Spremembe etiket  

kaj to pomeni za vas?

Aceton
št. ES 200-662-2

Nevarno

Ime, naslov in telefonska 
številka dobavitelja

ABC Kemikalije
Glavna ulica
Mesto Kjerkoli
Tel. 0123 456 789

Opozorilna beseda

Stavki o nevarnosti 
in previdnostni stavki

Nominalna 
količina

500 ml

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 kontak-
tne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. 
Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti na dobro prezračevanem 
mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči 
nastanek suhe ali razpokane kože.

Kemijsko ime in
identifikator izdelka

Piktogrami

Dopolnilni 
podatki

na kemikalijah –  

Če česa ne razumete, 
vprašajte!

Trije novi piktogrami pomenijo naslednje

Vrsta nevarnosti Stari simbol Nov 
piktogram

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 Brez simbola 
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