Запознати ли сте със
CLP Регламента?
Крайните срокове относно
класифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и
смеси (CLP) наближават бързо.
Какво се променя?
Информационни листове
за безопасност

Етикети на продуктите

Ключови дати
От 1-ви Юни 2015…
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Производителите не могат да предлагат на
пазара продукти, които не са според Регламента
CLP след тази дата.
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От 1-ви Юни 2017…
Дистрибуторите трябва да предлагат по веригата
на доставки всички смеси с етикети според CPL.
Крайните потребители не би трябвало да
получават продукти, за които не са спазени
изискванията на Регламента CLP.
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Доверете се на
Еколаб
Ние сме сигурни, че всички продукти на Еколаб ще бъдат съвместими с
новите изисквания до 1ви Юни 2015.
Ние от Еколаб можем да ви предоставим насоки и препоръки, за да
ви
гарантирате пълно съответствие с регламента до 1 Юни 2017

Свържете се с Вашия Еколаб представител за
допълнителна информация.
www.ecolab.com
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Често задавани въпроси
Какво е CLP?
Класифицирането, етикетирането и опаковането, или CLP, е нова система в
Европейския съюз за класифициране, етикетиране и опаковане на химични
вещества и смеси. Регламента цели да предостави единен и разбираем
начин за дефиниране, класифициране и обсъждане на опасните за
здравето и околната среда вещества. CLP се базира на Глобалната
хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали на
ООН (GHS).

Защо CLP Регламента е важен?
От изключителна важност е потребители да знаят как безопасно да
боравят с химични вещества и смеси.
Ясна, цялостна класификация на химикалите и етикетирането на
продуктите, изисквана от CLP, е начин да защитим крайния потребител и
околната среда от потенциално вредно влияние на опасните химикали.

Какво е необходимо да направи Еколаб за да е в
съответсвие с Регламента CLP?
Всички производители, доставчици на субстанции и смеси, както и
дистрибутори и ритейл вериги трябва да класифицират, етикетират и
пакетират вещества и смеси в съответствие с новия CLP Регламент.
Ние ще редактираме нашите Информационни листове за безопасност в
съответствие със CLP и ще поставим необходимите етикети върху
продуктите.

Засегнати ли са продуктите, предлагани от Еколаб от
CLP Регламента?
Политиката на Еколаб е да приведе в съответствие със CLP всички
информационни листове за безопасност за всички наши продукти, дори за
тези, които не се считат за опасни или няма законово изискване за това –
поради това всички продукти на Еколаб ще бъдат засегнати от Регламента.

Ще се променят ли етикетите на Еколаб?
Етикетите върху опаковките ще се променят за да илюстрират
новата CLP класификация.
Важно е да се разбере, че нашите продукти не се променят.
Променя се начина, по който ние отчитаме и калкулираме
класификацията.

Ако имате въпроси относно CLP Регламента,
моля свържете се с Вашия Еколаб
представител.

