Etikečių ir piktogramų matmenys
Etiketės
dydis
apibrėžiamas
CLP
reglamento I priedo 1.2 skirsnyje, nustatant
mažiausius etiketės matmenis ir susiejant su jais
piktogramos dydį, tačiau etiketė turi būti
pakankamai didelė, kad joje tilptų ir būtų įskaitomi
visi ženklinimo elementai.
Pavojaus piktograma turi būti bent vienos
penkioliktosios etiketės, skirtos informacijai,
kurios reikalaujama CLP 17 straipsnyje, ploto
dydžio, tačiau mažiausias plotas neturi būti
mažesnis negu 1 cm2.
Mažiausi etikečių ir piktogramų matmenys pagal
CLP reglamentą
Pakuotės
talpa
≤ 3 litrai

> 3 litrai, bet
≤ 50 litrų
> 50 litrų, bet
≤ 500 litrų
> 500 litrų

Etiketės
matmenys
(mm)
jeigu
įmanoma,
bent 52 X 74

mažiausiai
74 X 105
mažiausiai
105 X 148
mažiausiai
148 X 210

Piktogramos
matmenys
(mm)
Ne mažesnė
negu 10 X10
Jeigu
įmanoma,
bent 16 X 16
mažiausiai
23 X 23
mažiausiai
32 X 32
mažiausiai
46 X 46

Piktogramas galite nemokamai parsisiųsti
iš tinklapio:
http://www.unece.org/trans/danger/publi
/ghs/pictograms.html

Nuo 2015 m. birželio 1 d. tiek cheminių
medžiagų tiek mišinių etiketės turi būti
parengtos pagal CLP reglamentą, nebent
mišiniam taikomas 2 metų išpardavimo
laikotarpis, t.y. jeigu mišinys bus
suklasifikuotas,
paženklintas
ir
supakuotas pagal Pavojingų preparatų
direktyvos taisykles bei pateiktas rinkai iki
2015 m. birželio 1 d., t. y. tą dieną jis jau
bus patekęs į tiekimo grandinę,
gamintojas,
importuotojas,
tolesnis
naudotojas ar platintojas galės atidėti jo
naują ženklinimą ir pakavimą pagal CLP
taisykles iki 2017 m. birželio 1 d.

Etiketė pagal CLP
reglamentą
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Etiketė – tai vienas iš informavimo
apie cheminių medžiagų ir mišinių
pavojaus būdų, be to, etiketė yra
vienintelė vartotojų informavimo
priemonė.

Bendros ženklinimo taisyklės

Etiketės elementai

Informacijos išdėstymas etiketėje

Bendrosios ir specialios CLP etikečių
taisyklės yra nurodomos CLP reglamento III
antraštinės dalies 1 ir 2 skyriuose.
Pagal CLP reglamentą reikalaujama,
kad:
• etiketės būtų gerai pritvirtintos prie vieno
ar kelių pakuotės, kurioje laikoma cheminė
medžiaga ar mišinys, paviršių bei skaitoma
horizontaliai, kai pakuotė normaliai padėta;
• pavojaus piktogramos bei ženklinimo
elementai būtų aiškiai matomi;
• pavojaus piktogramos būtų pasukto
kvadrato formos,. t.y. jos turi atrodyti kaip
rombai, kai etiketė skaitoma horizontaliai;
jose turi būti pateiktas juodas simbolis
baltame fone su raudonu apvadu;
• ženklinimo elementai būtų tokio dydžio ir
taip išdėstyti, kad juos būtų lengva skaityti;
• etiketė būtų parašyta valstybės narės,
kurioje cheminė medžiaga ar mišinys
tiekiamas rinkai, valstybine kalba. Tiekėjas
etiketėje gali naudoti daugiau kalbų negu
reikalaujama, su sąlyga, kad visomis
kalbomis pateikiama ta pati informacija.

Mišiniai
ir
cheminės
medžiagos,
kurios
klasifikuojamos kaip pavojingos, turi būti ženklinamos
etikete, kurioje privaloma nurodyti šiuos elementus:
•
tiekėjo pavadinimas, adresas ir telefono
numeris;
•
cheminės medžiagos ar mišinio
nominalus kiekis, jei toks kiekis nėra nurodytas
kitoje pakuotės vietoje;
•
produkto identifikatoriai;
•
pavojaus piktogramos, jeigu taikomos;
•
signaliniai žodžiai, jeigu taikomi;
•
pavojingumo frazės, jeigu taikomos;
•
atsargumo frazės, jeigu taikomos;
•
papildoma informacija, jeigu taikytina.

Pagal CLP reglamento 32 straipsnį:
• pavojaus piktogramas, signalinius žodžius,
pavojingumo frazes ir atsargumo frazes
privaloma pateikti kartu;
• tiekėjas gali nustatyti pats pavojingumo
frazių bei atsargumo frazių išdėstymo
etiketėje tvarką;
• papildoma
informacija
pateikiama
papildomai informacijai skirtame skyrelyje;
• jeigu etiketėje vartojama daugiau negu
viena kalba, pavojingumo frazių grupės ir
atsargumo frazių grupės ta pačia kalba
etiketėje reikia pateikti kartu.

Rekomendacijos dėl ženklinimo ir pakavimo
pagal CLP reglamentą:
http://www.echa.europa.eu/documents/10
162/13562/clp_labelling_lt.pdf

PAVYZDYS:
Cheminei
medžiagai
tiekti ir naudoti skirta
etiketė viena kalba,
kurioje
pateikiamos
papildomos
pavojingumo frazės

