
Mi, a Sealed Air-nél fokozottan ügyelünk a 

fenntarthatóságra, a biztonságra és a környezetvédelemre. 

Elkötelezettek vagyunk, hogy csökkentsük a kockázatot, 

óvjuk környezetünket és az emberek egészségét, valamint 

hogy Partnereinket is támogassuk ebben. 

Ezáltal célunk, hogy az új CLP előírásoknak megfelelően, 
proaktív módon értékeljük tisztítószereinket és továbbra is 
fokozott igyelmet fordítsunk termékeink biztonságosságára.

Ez a tájékoztató áttekintést tartalmaz az új CLP 

szabályozásról, valamint annak termékeinkre és 

Partnereinkre / Disztribútorainkra való hatásáról. 

Bevezetés a CLP-be
A CLP (Classiication, Labelling and Packaging ) a 
vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési 
és csomagolási előírásait tartalmazó szabályozás, az 
ENSZ vegyszerekre vonatkozó Globálisan Harmonizált 

Rendszerének (UN-GHS) európai bevezetése.

Célja, hogy biztonságosabb és élhetőbb világot teremtsen, 
és a vegyi anyagokra vonatkozó osztályozási és címkézési 
előírások harmonizálásával óvja a környezetet.

A CLP a jelenlegi DPD (Dangerous Preparation Directive) 
szabályozás helyett lép életbe és minden vegyi anyagra 

alkalmazandó, beleértve a Diversey minden tisztító-, ápoló- 
és fertőtlenítőszerét.

Következmények 
A CLP új, szigorúbb veszélyességi besorolási- és címkézési 
rendszert vezet be, mely a következőket tartalmazza: 
• Piktogramok 

• Jelzőszavak: 
  - Figyelmeztetés (kevésbé komoly veszély) 
  - Veszély (kockázatosabb, komoly veszély) 
• Veszélyt (H) és elővigyázatosságot (P) jelző   
 mondatok: Ezek lépnek a korábbi kockázatra (R) és  
 biztonságra (S) utaló mondatok helyébe. 
•  CLP külső címkék: CLP külső címke szükséges minden  
 szállítási (ADR) szempontból nem besorolt termékre is.

Ezen előírásoknak megfelelően új címkékre és frissített 
Biztonsági Adatlapokra lesz szükség.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy termékeink formulája szinte 

valamennyi esetben változatlan marad. Bár bizonyos termékek 

veszélyességi besorolása megváltozhat a szigorúbb CLP 

előírásoknak köszönhetően, azonban biztosítjuk Önöket arról, 
hogy termékeink továbbra is biztonságosan használhatók.

Néhány kivételes esetben előfordulhat formula-változás 
termékeinknél, de ez kizárólag annak érdekében 

történhet, hogy továbbra is a lehető legjobb megoldásokat 
kínáljuk Partnereinknek. Ilyen esetben a változás úgy fog 
végbemenni, hogy az változatlan minőséget- és tisztítási 
teljesítményt fog jelenti.

Továbbra is rendelkezünk eco-logós termékkörrel és regisztrált 

termékeink megfelelnek az új előírásoknak. Törekedni fogunk 
arra, hogy a CLP-re való áttérés következtében minimális 

változás következzen be termékeink használati útmutatójában 

és az előírt védőfelszerelések (EVE) használatában. 

A CLP bevezetése során minden segítséget  
és útmutatást megadunk Önöknek a  
változásokkal kapcsolatban.

CLP: Vegyi anyagok  
osztályozási, címkézési és 
csomagolási szabályozása
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További információért lépjen kapcsolatba a Diversey kapcsolattartójával, vagy látogasson el a www.diversey.com weboldalra.

Időzítés 

• 2015. június 1-jétől minden legyártott vegyi keveréket a 
CLP-nek megfelelően kell osztályozni és címkézni. 

•  A DPD alapján címkézett termékek 2017. június 1-jéig 
forgalmazhatók és szállíthatók.

•  A végfelhasználók ezen határidő után is használhatják 
felhalmozott és használatban lévő készleteiket. 

Továbbra is FONTOS, hogy:

• Használat előtt olvassa el a termék címkéjét
• Használat előtt nézze meg a termék Biztonsági 

Adatlapját

• A terméket kizárólag az előírásoknak megfelelően 
használja

Ezek a piktogramok jelenleg 
nem fordulhatnak elő Diversey 
Care termékek címkéin.

CLP Veszélyjelek

Kérdések és válaszok
K:  Hol találhatom meg a termékek CLP szabályozás 

szerinti besorolását?
V:   A CLP osztályozás megtalálható a termékek Biztonsági 

Adatlapjának 2. szakaszában, ahol a veszélyességi 
besorolás, a jelzőszavak, az alkalmazandó piktogramok 
és a H és P mondatok is fel vannak tűntetve. Az új CLP 
címkéken egyaránt szerepelnek ezek az információk.

K: Ha egy termék osztályozása megváltozik, akkor az  
 azt jelenti, hogy a termék veszélyesebb lett?
V:  Nem, a terméknek kizárólag a veszélyességi besorolása 

változik, a vegyi formulája változatlan marad. Biztosítjuk 
Önöket arról, hogy termékeink a végfelhasználók által 
továbbra is biztonságosan használhatók.

K:  Lesz változás a termékek formulájában, vagy 
csomagolásában?

V:  Kizárólag néhány kivételes esetben fordulhat elő 
formula-változás a termékeinknél, de ez csupán annak 
érdekében történhet, hogy továbbra is a lehető legjobb 
megoldásokat kínáljuk Partnereinknek. 

K:  Lesz változás a termékek használati útmutatójában 
és/vagy az előírt védőfelszerelésekben?

V:  Az új CLP szabályozás miatt előfordulhat változás 
a termékek használati útmutatójában, vagy az előírt 
védőfelszerelésekben. Ezek megtalálhatók a Biztonsági 
Adatlapon. 

K: Várható változás a termékek kezelési-, szállítási-  
 és tárolási előírásaiban? 
V: Ha egy termék veszélyességi besorolása megváltozik,  
 akkor az a kezelésre-, szállításra- és tárolásra   

 vonatkozó előírásokat is befolyásolhatja. Ez az 
 információ szintén megtalálható a Biztonsági Adatlapon,  
 azonban a nemzeti jogszabályok is hatással bírhatnak a  
 termékek tárolására vonatkozó előírásokra. 

K: Szükséges biztonsági képzést tartani az   
 alkalmazottaknak a változásokról?
V:  Igen, minden alkalmazottat tájékoztatni kell a CLP 

változásokról, valamint frissíteni kell a munkabiztonsági  
kommunikációt szolgáló veszélyjeleket és képzési 
anyagokat. A Diversey tájékoztatja a változásokról 
Partnereit, és szükség esetén tréninganyagokkal is 
támogatja őket. 
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