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»Temadag om arbejdsmiljø den 28. februar 2017

- Mærkning (CLP)

Tina Jensen
Konsulent, kemiingeniør
28. februar 2017

Valg og vurdering af produkter
- Gammel mærkning

»Mærkning af kemiske produkter

R-sætninger angiver fare ved håndtering af produktet, f.eks. ”Giftig ved indtagelse”

S-sætninger angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes, hvordan 
produktet skal håndteres og opbevares, eller hvad man skal gøre hvis man kommer galt af 
sted med produktet.

F.eks ”Brug egnede beskyttelseshandsker” eller ”Undgå kontakt med hud og øjne”.
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»Mærkning af kemiske produkter

H-sætninger erstatter R-sætninger (hazard)

P-sætninger erstatter S-sætninger (precaution)

Valg og vurdering af produkter
- Ny CLP-mærkning

»Fysiske fare
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»Sundhedsfare

»Miljøfare

Produkter som er skadelige for miljøet
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»Plakat

»Etiketter – gammel mærkning
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»Etiketter – ny mærkning

»CLP = Klassifikation, Mærkning og Emballering
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• Ens retningslinjer for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier i 
FN.

• Gælder for rene kemiske stoffer og materialer/blandinger:

Rene stoffer: Acetone, Mineralsk Terpentin, Rensebenzin, Klor, Sprit..

Materialer/blandinger: Flere rene stoffer i en blanding.

»CLP = Klassificering, mærkning og emballering

Sælger, producere og/eller importere:
• Ny klassificering, mærkning og sikkerhedsdatablad .
• Markedsførte blandinger (produceret og emballeret) må sælges med gammel 

mærkning indtil den 1. juni 2017.

Køber og anvender:
• Få overblik over jeres kemikalier.
• Opdatering af sikkerhedsdatablade.
• Opdatering af arbejdspladsbrugsanvisninger.
• Information om nye regler til medarbejdere fx emne på 

arbejdsmiljøorganisationsmøde, tavlemøder, personalemøder.
• Skift etiketter. Blandinger må gerne have gammel mærkning frem til 1. juni 

2017

»Hvad skal I gøre?
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• Når der omhældes fra en emballage til en anden skal det sikres, at emballagen 
kan holde til det pågældende kemikalie og at etiketten kommer med. 

• Der må aldrig stå farlige kemikalier opbevaret, uden at der er en fareetiket på.

• Omhældes der til en anden emballage, skal stoffets eller produktets navn, 
farebetegnelse, faresymbol/piktogram og R- og S-sætninger eller H- og P-
sætninger stå på emballagen.

• Heldigvis kan etiketter kan printes fra Dansk Kemidatabase 

»Omhældning

»Dansk Kemidatabase
Hvad kan Dansk Kemidatabase?

• Et styringsværktøj til jeres kemiske 
produkter. 

• Sikkerhedsdatablade (SDS) og 
arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

• Der er taget stilling til alting for jer: fx: 
sundhedsrisici, værnemidler, førstehjælp, 
brandslukning, opbevaring, hvem må 
anvende produktet, bortskaffelse m.m.

• Der kan udskrives etiketter

• Der kan udskrives QR-koder

• I skal bare slå produktet op 
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»Quiz–tid med præmie 

»Spørgsmål eller kommentarer?
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»Afslutning

Tak for nu!


