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Svarbiausi nurodymai
 Susiraskite naujų etikečių ir saugos duomenų lapų.
 Išmokykite darbuotojus suprasti ir atpažinti naują
informaciją etiketėse.
 Pasitikrinkite, ar cheminės medžiagos arba mišinio,
kurį naudojate, naudojimo būdas nurodytas SDL
ir nėra nerekomenduojamas.
 Laikykitės naujose etiketėse ir saugos duomenų
lapuose nurodytų rekomendacijų.
 Patikrinkite, ar nepasikeitė klasifikacija.
 Įvertinkite riziką darbuotojams ir prireikus atlikite naują
savo darbo vietos rizikos vertinimą.

Daugiau informacijos
ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūros) svetainėje
(http://echa.europa.eu) pateikiamos išsamios CLP reglamento
ir REACH reglamento taikymo gairės.
Be to, ECHA svetainėje galima rasti valstybių narių nacionalinių
pagalbos tarnybų sąrašą.
Informacijos apie darbuotojų apsaugą nuo cheminių medžiagų
reglamentuojančius teisės aktus galima rasti
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_
social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_lt.htm
Informaciją ir leidinius apie sveikatą bei darbo saugą galima rasti
http://ec.europa.eu/social/healthandsafety

 Jei esate darbdavys, praneškite savo darbuotojams
apie pasikeitimus.
 Jei turite klausimų apie naująją etiketę arba saugos
duomenų lapą, kreipkitės į tiekėją.
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Keičiasi cheminių
medžiagų etiketės.
Kokį poveikį
tai turės jums?

Socialinė Europa

doi:10.2767/96233

Kiekvieną dieną darbe naudojame cheminius produktus, pavyzdžiui,
valymo produktus, tepalus, dažus ar klijus. Šių produktų etiketės
suteikia mums naudingos informacijos apie:

CLP reglamentu ES patvirtinama Jungtinių Tautų visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS).
GHS priimama visame pasaulyje, siekiant pagerinti ir suderinti darbuotojų ir vartotojų saugumą bei palengvinti pasaulio prekybą.

 produkte esančių cheminių medžiagų rūšį;
 su konkrečiu produktu susijusius pavojus;
 saugų cheminės medžiagos naudojimą.

Galite pastebėti šiuos skirtumus:
 kai kurioms pavojaus rūšims taikomi kitokie klasifikavimo
kriterijai ir klasifikavimo būdai, tad kai kurie cheminiai
produktai gali būti klasifikuojami griežčiau arba
mažiau griežtai;
 pavojaus simboliai etiketėse bus pakeisti naujomis
pavojaus piktogramomis;
 rizikos ir saugos frazių formuluotės bus pakeistos naujomis
pavojingumo ir atsargumo frazių formuluotėmis;
 CLP reglamento ir ankstesnių SDL teisės aktų klasifikacijos ir
informacija etiketėse iš SDL 15 skilties perkelta į 2 skiltį.

Kitus kelerius metus pagal naująjį teisės aktą, vadinamą klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentu, siekiant
nustatyti pavojus bus keičiama cheminių produktų klasifikavimo
tvarka ir šios informacijos pateikimo etiketėse bei saugos duomenų lapuose (SDL) tvarka.

Priėmus REACH (cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų) reglamentą, atliekami ir kiti SDL pakeitimai.
Turėtumėte susirasti šiuos pakeitimus ir įsitikinti, kad suprantate
naująją informaciją ir laikotės visų naujųjų saugos instrukcijų.

Devynios CLP piktogramos

Trijų naujų piktogramų reikšmės:

Pavyzdys
Signalinis žodis

Acetonas

ABC Chemicals
Main Street
Anytown
Tel. 0123 456 789

EB Nr. 200-662-2
Cheminis pavadinimas
ir produkto identifikatorius

Piktogramos

Pavojinga
Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių
dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų,
atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Stengtis
neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti
akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: kelias
minutes atsargiai plauti vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai
galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai
vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Tiekėjo pavadinimas,
adresas ir tel.

Pavojingumo ir
atsargumo frazės

Pavojaus tipas

Senasis
simbolis

Gali turėti didelį ilgalaikį poveikį sveikatai,
pavyzdžiui, kancerogeninį,
mutageninį poveikį, toksinį
poveikį reprodukcijai ar
kvėpavimo takų jautrinimo
poveikį, toksiškumo konkrečiam organui, aspiracinio toksiškumo poveikį

arba

Mažesnis pavojus sveikatai, pavyzdžiui, dirginimas,
odos jautrinimas ir mažesnio pavojingumo toksiškumas (kenksmingas)

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą.

Turi slėgio veikiamų dujų

500 ml
Nominalusis
kiekis
Papildoma
informacija

Nėra simbolio

Naujoji
piktograma

