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A legfontosabb teendők
‣‣ Keresse az új címkéket és biztonsági adatlapokat.
‣‣ Biztosítson képzést a munkavállalók számára, hogy
megértsék és felismerjék a címkéken található
új információkat.

További információk
A CLP-rendeletről és a REACH-rendeletről részletes
iránymutatást talál az ECHA honlapján (http://echa.europa.eu).

‣‣ Ellenőrizze, hogy a biztonsági adatlap kitér-e az anyag
vagy keverék Ön által alkalmazott használatára, és
nem tartalmaz-e ezzel ellenkező javaslatokat.

Az ECHA honlapja tartalmazza továbbá a tagállamokban
található, a CLP-rendelettel foglalkozó nemzeti információs
szolgálatok listáját.

‣‣ Kövesse az új címkéken és a biztonsági adatlapokon
feltüntetett javaslatokat.

A vegyi anyagoknak kitett munkavállalók védelméről az alábbi
honlapon talál információkat:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_
social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_hu.htm.

‣‣ Ellenőrizze, hogy megváltozott-e az osztályozás.
‣‣ Mérje fel a kockázatokat a munkavállalók
szempontjából, és szükség esetén frissítse a
munkahelyi kockázatok elemzését.

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal
kapcsolatos információkat és kiadványokat a következő
honlapon találhat:
http://ec.europa.eu/social/healthandsafety

‣‣ Ha Ön munkaadó, közölje ezeket a változásokat
a munkavállalókkal.
‣‣ Amennyiben az új címkével vagy biztonsági adatlappal
kapcsolatban kérdése van, forduljon szállítójához.
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Munkahelyünkön mindennap találkozunk vegyszerekkel, ilyenek
például a tisztítószerek, kenőanyagok, festékek és ragasztószerek.
Az ilyen termékek címkéi fontos információkat közölnek számunkra
az alábbiakról:
‣‣ Milyen típusú vegyszert tartalmaz a termék?
‣‣ Milyen kockázatok kapcsolódnak a termékhez?
‣‣ Hogyan használjuk biztonságosan a vegyszert?
Az elkövetkező években változik a CLP-rendelet néven ismert új
jogszabály: megváltozik a vegyi anyagoknak a veszélyek beazonosítása érdekében történő osztályozása, és változik az erre
vonatkozó információk közlése a címkéken és biztonsági adatlapokon (SDS).

Példa

A CLP-rendelet bevezeti az EU-ba az Egyesült Nemzetek által elfogadott, a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerét (GHS). A GHS-t világszerte elfogadják
a munkavállalók, illetve a fogyasztók biztonságának javítása és
harmonizálása, valamint a globális kereskedelem megkönnyítése érdekében.

A REACH-rendeletnek megfelelően a biztonsági adatlapon más
változásokat is bevezettek.

Ön például az alábbi változásokkal találkozhat:

A kilenc CLP-piktogram

‣‣ Egyes veszélyek esetén megváltoznak az osztályozási
kritériumok és módszerek, például némely vegyi anyagot
szigorúbban vagy kevésbé szigorúan osztályoznak.
‣‣ A címkéken a veszélyt jelző szimbólumokat felváltják a
veszélyt jelző piktogramok.
‣‣ Új figyelmeztető (H-) mondatok és óvintézkedésre
vonatkozó (P-) mondatok szerepelnek majd a veszélyes
tulajdonság(ok)ra vonatkozó (R-) mondatok vagy a biztonsági
óvintézkedéseket tartalmazó (S-) mondatok helyett.
‣‣ Az osztályozást mind a CLP, mind a biztonsági adatlappal
kapcsolatos korábbi jogszabályok tekintetében áthelyezték a
biztonsági adatlap 15. szakaszából a 2. szakaszába.

Azt javasoljuk, hogy keresse meg ezeket a változtatásokat, és
ellenőrizze, hogy érti-e az új információkat, illetve hogy teljesíti-e
az új biztonsági előírásokat!

A három új piktogram jelentése a következő:
A veszély típusa

Régi
szimbólum

Hosszú távon komoly
egészségi problémákat
okozhat, ilyen például
a rákkeltő hatás, a mutagén hatás, a reprodukciós
toxicitás, a légzőszervi
szenzibilizáció, a célszervi
toxikus hatás (STOT) és
az aspirációs veszély

vagy

Figyelmeztetés

Aceton

ABC Chemicals
Main Street
Anytown
Tel. 0123 456 789

EK-szám: 200-662-2
Kémiai név és
termékazonosító

Piktogramok

Veszély
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos
szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést
okozhat. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől
távol tartandó! Tilos a dohányzás! Kerülje a gőzök
belélegzését! Védőkesztyű/szemvédő használata
kötelező! SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés
vízzel több percen keresztül! Adott esetben
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása. Jól szellőző helyen tárolandó!
Az edény szorosan lezárva tartandó.

A szállító neve,
címe és telefonszáma

Figyelmeztető mondatok
és óvintézkedésre
vonatkozó mondatok

Nyomás alatt
lévő gázt tartalmaz

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja.

500 ml
Névleges
mennyiség
Kiegészítő
információ

Kevésbé komoly
egészségi veszély, mint
például bőrszenzibilizálók,
kevésbé súlyos toxicitás
(káros)
Nincs
szimbólum

Új piktogram

