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rekomendacijos suderintos atsižvelgiant į 4-ąjį CLP
reglamento priderinimą prie technikos pažangos (Komisijos
reglamentas (ES) Nr. 487/2013), taip suderinant CLP
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suderintos sistemos (GHS) redakcija;
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įtraukti nauji 4.2.1 ir 4.2.2 skirsniai, kuriuose išaiškintos
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įtrauktas naujas 4.3.4 skirsnis, kuriame aptariamas
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pertvarkyta ir patikslinta 4.8 skirsnio informacija apie
papildomą ženklinimą, įtraukiant naujus 4.8.1 ir 4.8.2
skirsnius;



5.2 skirsnyje išaiškintas „įskaitomumo“ ir „minimalaus
raidžių dydžio“ klausimas;
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išbrauktas 6.6 pavyzdys (Sulankstomo lankstinuko pavidalo
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įtrauktas naujas 6 pavyzdys (plačiajai visuomenei tiekiamo
mišinio sulankstoma etiketė);



įterptas 6.1 skirsnis, kuriame atskirai pateikti ant mažų
arba sunkiai ženklinamų pakuočių naudojamų etikečių
pavyzdžiai;
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7.4 skirsnis: pagal CLP reglamento 4-ojo ir 5-ojo
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visame dokumente ištrintos pasenusios nuorodos į
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dokumentas pakeistas taip, kad atitiktų naujausius ECHA
organizacijos įvaizdžio reikalavimus.

Išsami rekomendacijų peržiūra. Svarbiausi šio rekomendacijų
dokumento pakeitimai:


Suderinta su 8-uoju CLP reglamento priderinimu prie
technikos pažangos (angl. „Adaptation to Technical
Progress, ATP“) (Komisijos reglamentas (ES) 2016/918).



Įterptas naujas 5.4.2 skirsnis, kuriame paaiškinamas
pakuočių, naudojamų tiekimo pakuočių sutvirtinimui
vežimo metu, klausimas.



Atnaujintos atsargumo frazės pagal 8-ojo priderinimo prie
technikos pažangos nuostatas (6, 7.3 ir 7.4 skirsniai).

Išsami rekomendacijų peržiūra. Toliau išvardijami svarbiausi šio
rekomendacijų dokumento pakeitimai.


Suderinama su Komisijos reglamentu (ES) 2017/542,
kuriuo iš dalies keičiamas CLP reglamentas, įterpiant priedą
dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis
priemonėmis, kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai
situacijose.



Įtraukiamas naujas 6.2 skirsnis, kuriame aprašomas iš
kelių komponentų sudarytų produktų ženklinimas, įskaitant
etikečių pavyzdžių pateikimą.



Išbraukiama pasenusi 2.4 skirsnio pastraipa „Ribota
nukrypti leidžianti nuostata dėl naujo ženklinimo ir
pakavimo į naujas pakuotes“, taip pat išbraukiamas
pasenęs 3.4 skirsnis „CLP ir DSD / DPD ženklinimo taisyklių
skirtumai“.



Redakciniai pakeitimai ir dokumento formato pakeitimas.



„Preambulė“ pervadinta į „Pratarmę“, kuri pateikiama prieš
turinį.

2017 m.
liepa

2019 m.
kovas
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Pratarmė
Šiame dokumente aprašomos konkrečios cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo bei
pakavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/20081 (toliau – CLP reglamentas arba CLP)
III ir IV antraštines dalis nuostatos. Šio dokumento paskirtis – padėti cheminių medžiagų
ir mišinių gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams bei platintojams
veiksmingai taikyti CLP reglamentą.
Į šias rekomendacijas įtraukti atitinkami pakeitimai, susiję su CLP reglamento 2-uoju, 4uoju ir 5-uoju priderinimu prie technikos pažangos, taip pat dėl priderinimo prie
technikos pažangos atlikti klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo pakeitimai, kurie taikomi
skystų skalbinių ploviklių tirpstančiose vienkartinėse pakuotėse (Reglamentas (ES)
Nr. 1297/2014) ženklinimui ir pakavimui.
Šiame dokumente taip pat pateikiami svarbūs Komisijos reglamente (ES) 2017/542,
kuriuo iš dalies keičiamas CLP reglamentas, nustatyti pakeitimai, kuriais įterpiamas
VIII priedas dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis,
kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai situacijose.
Su visais dabartiniais ECHA rekomendacijų dokumentais galima susipažinti ECHA
svetainėje (https://echa.europa.eu/lt/support/guidance).

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir
panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB)
Nr. 1907/2006;
OL L 353,
2008 12 31,
p. 1
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/lt/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601).
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1. Įvadas
1.1 Kas turėtų perskaityti šį dokumentą?
Šis dokumentas yra svarbus cheminių medžiagų ir mišinių tiekėjams, būtent:


cheminių medžiagų gamintojams ir importuotojams;



mišinių importuotojams;



tolesniems cheminių medžiagų ir mišinių naudotojams, įskaitant mišinių ruošėjus;



cheminių medžiagų ir mišinių platintojams, įskaitant mažmenininkus.

Visi tiekėjai privalo užtikrinti, kad jų cheminės medžiagos ir mišiniai prieš pateikiant juos
ES rinkai būtų ženklinami ir pakuojami pagal CLP reglamento (arba CLP) nuostatas.

1.2 Kokia informacija pateikiama šiame dokumente?
Šiame dokumente pateikiamos rekomendacijos dėl CLP reglamente nustatytų cheminių
medžiagų ir mišinių pakavimo reikalavimų. Rekomendacijų pradžioje, 2 skirsnyje,
pateikiama bendra apžvalga, kurioje, be kita ko, aptariamas teisinis pagrindas, CLP
reglamento taikymo sritis ir pateikiama informacija apie CLP etikečių atnaujinimą. Tame
skirsnyje taip pat pateikiama informacija apie klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo bei
CLP etikečių atnaujinimo terminus. Rekomendacijų 3 ir 4 skirsniuose paaiškinami
ženklinimo ir pakavimo reikalavimai ir CLP etiketės elementų naudojimo taisyklės. 5
skirsnyje pateikiamos rekomendacijos dėl konkrečių CLP pavojingumo ženklinimo
aspektų (pavyzdžiui, atleidimo nuo kai kurių ženklinimo ir pakavimo reikalavimų, CLP ir
vežamų krovinių ženklinimo taisyklių sąveikos, ženklinimo reikalavimų specifiniais
unikalių pakuočių atvejais). Galiausiai rekomendacijų 6 ir 7 skirsniuose pateikiami
praktiniai pavyzdžiai, kuriuose aptariamos įvairios situacijos, su kuriomis galima susidurti
kuriant etiketes.
Šiomis rekomendacijomis visų pirma siekiama paaiškinti:


į kokius aspektus svarbu atsižvelgti nustatant reikiamą etiketės dydį;



kokių rūšių papildomą informaciją galima pateikti ir kurioje etiketės vietoje tai
reikėtų padaryti (šio rekomendacijų dokumento 4.8 skirsnis);



mažoms pakuotėms taikomų išimčių sąlygas;



CLP ir vežamų krovinių ženklinimo taisyklių sąveiką;



skystiems skalbinių plovikliams tirpstančiose vienkartinėse pakuotėse keliamus
techninius reikalavimus;



kaip parinkti tinkamiausias etiketėje nurodomas atsargumo frazes;



kaip išdėstyti informaciją etiketėje, kad ji būtų aiškiai įskaitoma.

Konkrečios informacijos apie CLP kriterijų, susijusių su fiziniu pavojumi, pavojumi
sveikatai ir aplinkai, taikymą skaitytojams patariama ieškoti CLP kriterijų taikymo
rekomendacijose. Gali būti pravartu perskaityti bendrą svarbiausių CLP reglamento
nuostatų ir procedūrų apžvalgą, pateikiamą CLP reglamento įvadinėse gairėse.
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2. Bendra apžvalga
2.1 Teisinis pagrindas
CLP reglamentas –tai ES cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo reglamentas. Jis pagrįstas Jungtinių Tautų visuotinai suderinta cheminių
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (JT GHS). CLP reglamentas Europos
Sąjungoje įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. ir dabar jis teisiškai privalomas taip pat
Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse (Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine) 2. Nuo
2015 m. birželio 1 d. visos Pavojingų medžiagų direktyvos 67/548/EEB (DSD) ir
Pavojingų preparatų direktyvos 1999/45/EB (DPD) nuostatos pakeistos CLP reglamento
nuostatomis (žr. šio rekomendacijų dokumento 2.4 skirsnį). CLP reglamentas tiesiogiai
taikomas chemines medžiagas ir mišinius gaminantiems, importuojantiems,
naudojantiems arba platinantiems ES tiekėjams.
Šiose rekomendacijose paaiškinamos ženklinimo ir pakavimo taisyklės pagal CLP
reglamentą ir, pateikiant keletą pavyzdžių, parodoma, kaip būtų galima išdėstyti
etiketes.
Apskritai CLP etiketėje privaloma pateikti iš JT GHS perimtus tam tikrus etiketės
elementus, įskaitant pavojaus piktogramą (-as), signalinį žodį, pavojingumo ir
atsargumo frazes ir, kai taikytina, papildomą informaciją, kurioje atsispindi nustatyta
cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija. Be to, CLP reglamente išlaikomos tam
tikros DSD ir DPD ženklinimo koncepcijos, pavyzdžiui, išimtys dėl mažų pakuočių.
Siekiant įtraukti tam tikrą informaciją apie pavojus, kuri dar nenumatyta JT GHS, taip
pat papildomus etiketės elementus, kurie yra privalomi pagal kitus ES teisės aktus, CLP
reglamente pradėta vartoti etiketėje pateikiamos „papildomos informacijos“ sąvoka.
Visos tiekiamos cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie klasifikuojami kaip pavojingi ir yra
pakuojami, privalo būti ženklinami pagal III antraštinę dalį (Pranešimas apie pavojų
naudojant ženklinimą), o jų pakuotės turi atitikti CLP reglamento IV antraštinę dalį
(Pakuotė).
Be etiketės yra kita pagrindinė pranešimo apie pavojų priemonė, skirta tik
profesionaliems ir (arba) pramonės naudotojams, t. y. saugos duomenų lapas (SDS).
Privaloma SDS forma ir turinys nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH
reglamentas) 31 straipsnyje ir II priede3. SDS forma ir turinys pritaikyti taip, kad derėtų
su JT GHS ir visiškai atitiktų CLP reglamento nuostatas. Pavojingumo etiketėje ir SDS 2.2
skirsnyje pateikta informacija dėl tos pačios cheminės medžiagos arba mišinio turi
derėti4.
Daugiau informacijos apie tai, kaip parengti SDS, pateikiama Rekomendacijose, kaip
pildyti saugos duomenų lapus.

CLP reglamentas įtrauktas į EEE susitarimą 2012 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto
sprendimu Nr. 106/2012, kuriuo iš dalies pakeistas EEE susitarimo II priedas (Techniniai
reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) (OL L 309, 2012 11 8, p. 6).
2

REACH reglamentas iš dalies pakeistas Komisijos reglamentais Nr. 453/2010 ir Nr. 2015/830
pakeičiant REACH reglamento II priedą šių reglamentų priedais, kad reikalavimai dėl saugos
duomenų lapų būtų suderinti su saugos duomenų lapus reglamentuojančiomis JT GHS taisyklėmis,
žr. http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html.
3

CARACAL pritarė aiškinimui, kad nereikalingas joks numatytasis reikalavimas, pagal kurį SDS
reikėtų pateikti unikalų formulės identifikatorių (UFI) (ši nuostata negalioja nesupakuotiems
mišiniams). Atkreipkite dėmesį, kad dabar CARACAL lygmeniu vyksta diskusijos dėl pasiūlymų
pakeisti CLP reglamento VIII priedą ir REACH reglamento II priedą (daugiau informacijos apie UFI
žr. šio rekomendacijų dokumento 4.8.1.1 skirsnį).
4
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2.2 CLP reglamento ženklinimo ir pakavimo nuostatų taikymo
sritis
Rinkai pateikiamos cheminės medžiagos ir mišiniai paprastai yra tiekiami pakuotėse
kartu su privaloma ženklinimo informacija. Cheminė medžiaga arba mišinys turi būti
paženklintas pagal CLP taisykles, kai:


cheminė medžiaga arba mišinys yra klasifikuojama (-as) kaip pavojinga (-as);



mišinys, net ir neklasifikuojamas kaip pavojingas, yra nurodytas CLP reglamento
25 straipsnio 6 dalyje. Šiuo atveju kartu su produkto identifikatoriumi, tiekėjo
pavadinimu ir telefono numeriu turi būti nurodyti papildomi etiketės elementai,
kaip nustatyta CLP reglamento II priedo 2 dalyje.

Be to, pagal CLP taisykles privaloma paženklinti sprogų gaminį (t. y. gaminį, kuriame yra
viena arba daugiau sprogiųjų cheminių medžiagų ar mišinių), kuris atitinka CLP
reglamento I priedo 2.1 skirsnyje apibūdintus kriterijus.
Cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie patenka į Reglamento (EB) Nr. 1107/20095
(Augalų apsaugos produktų reglamentas arba AAPR) arba Reglamento (ES)
Nr. 528/2012 (Biocidinių produktų reglamentas arba BPR) taikymo sritį, kai tinkama, turi
atitikti CLP ženklinimo reikalavimus. Cheminių medžiagų ir mišinių, kurie patenka į AAPR
taikymo sritį, etiketėse taip pat turi būti matoma papildoma frazė EUH401 Siekiant
išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus (žr. CLP reglamento 25 straipsnio 2 dalį). Tačiau šių teisės aktų
nuostatos dėl ženklinimo toliau visapusiškai galioja kiekvienam į jų atitinkamą taikymo
sritį patenkančiam produktui (žr. CLP reglamento 47 konstatuojamąją dalį). Pavyzdžiui,
šiuose teisės aktuose pateiktos atskiros tokių medžiagų ir mišinių etikečių atnaujinimo
nuostatos ir jų tiekėjai privalo taikyti šias nuostatas vietoj CLP taisyklių (taip pat žr. CLP
reglamento 30 straipsnio 3 dalį). Kitas nukrypimas nuo CLP reglamento yra susijęs su
skirtingų taisyklių taikymu atsižvelgiant į tai, kokia informacija gali būti pateikta
informaciniame lapelyje alternatyviu būdu, kad jame tilptų privaloma ženklinimo
informacija (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.1.1 skirsnį).
Į CLP reglamentą taip pat įtrauktos ženklinimo bei pakavimo reikalavimų taikymo
išimtys, kai, pavyzdžiui, pakuotės yra tokios mažos arba tokio pavidalo, kad negali
atitikti etikečių pateikimo bendrųjų taisyklių (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.1
skirsnį). Be to, pagal CLP reglamentą tiekėjams leidžiama etiketėje nepateikti tam tikrų
ženklinimo elementų (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.2 skirsnį).
Tam tikros cheminės medžiagos ir mišiniai plačiajai visuomenei taip pat gali būti tiekiami
nesupakuoti; tokiu atveju kartu su chemine medžiaga arba mišiniu privaloma pateikti
etiketės elementų kopiją, pavyzdžiui, sąskaitoje faktūroje. Dabar šis reikalavimas
taikomas tik paruoštam cemento mišiniui ir nesukietėjusiam betonui (žr. šio
rekomendacijų dokumento 5.3.2.4 skirsnį).

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1107/2009 dėl augalų
apsaugos produktų pateikimo į rinką nuo 2011 m. birželio 14 d. panaikintos Tarybos direktyvos
79/117/EEB ir 91/414/EEB. Vis dėlto Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnyje nustatyta, kad
Direktyvą 91/414/EEB tam tikrais pereinamaisiais laikotarpiais privaloma taikyti į tos direktyvos
I priedą įtrauktoms veikliosioms medžiagoms.
5
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2.3 Specialiais atvejais ženklinimo reikalavimams taikomos
nukrypti leidžiančios nuostatos
CLP reglamente apibrėžtos specialiais atvejais nuo CLP ženklinimo reikalavimų nukrypti
leidžiančios nuostatos ir sąlygos, kuriomis šios išimtys taikomos. Vienas tokio specialaus
atvejo pavyzdys yra masyvūs metalų gabalai. CLP reglamento 23 straipsnio d punkte
nustatyta, kad konkrečiais atvejais ženklinimo reikalavimams nustatytos išimtys
taikomos: metalų gabalams (masyvios formos), lydiniams, mišiniams, kurių sudėtyje yra
polimerų, mišiniams, kurių sudėtyje yra elastomerų.
CLP reglamento I priedo 1.3.4.1 skirsnyje išsamiau aptariamas CLP reglamento 23
straipsnis ir nurodomos sąlygos, kai ženklinimas nebūtinas, t. y.: jeigu jie to pavidalo,
kuriuo patiekiami rinkai, įkvėpus, nurijus ar jiems patekus ant odos nekelia pavojaus
žmonių sveikatai arba vandens aplinkai.
CLP reglamento teisiniame tekste konkrečiai nenurodoma, kokiais atvejais metalo forma
turėtų būti laikoma masyvia. Numatytosios dalelės dydžio ribos negalima nurodyti, kad
ja remiantis būtų galima nustatyti, ar kuriam nors metalui taikomas CLP reglamento 23
straipsnis.
Norėdamas taikyti ženklinimo nuostatų išimtis, gamintojas arba tiekėjas privalo sugebėti
įrodyti, kad rinkai pateikiamo metalo ar lydinio forma nekelia pavojaus. SDS 2.1
skirsnyje turi būti pateikiama metalo klasifikacija ir informacija apie ženklinimo išimties
taikymą tokiai formai, kuri pateikiama rinkai.
Dėl kitų CLP reglamento 23 straipsnyje aprašytų atvejų žr. CLP reglamento 23 straipsnį
ir I priedo 1.3 skirsnį, nes šiame dokumente nepateikta papildomų su tuo susijusių
rekomendacijų.

2.4 Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo ir CLP pavojingumo
etikečių atnaujinimo terminai
CLP reglamentas buvo palaipsniui pradėtas taikyti ir visiškai įsigaliojo nuo 2015 m.
birželio 1 d. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu kai kurios CLP reglamento ir ankstesnių teisės
aktų (DSD ir DPD) nuostatos buvo taikomos paraleliai, kad įmonės turėtų pakankamai
laiko pereiti prie CLP taisyklių taikymo. Tačiau įmonėms buvo leidžiama savanoriškai
taikyti visą CLP reglamentą nuo jo įsigaliojimo.
Chemines medžiagas klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti pagal CLP reglamentą privaloma
nuo 2010 m. gruodžio 1 d. Tos pačios prievolės nuo 2015 m. birželio 1 d. pradėtos
taikyti ir mišiniams. Pereinamasis laikotarpis, taikomas pagal DPD suklasifikuotiems,
paženklintiems ir supakuotiems mišiniams, kurie rinkai buvo pateikti iki 2015 m. birželio
1 d., baigėsi 2017 m. birželio 1 d.
DSD ir DPD nebetaikomos jokiomis aplinkybėmis ir dabar cheminės
medžiagos ir mišiniai turi būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal
CLP reglamentą. Šis klasifikavimas turi būti nurodytas medžiagų ir mišinių SDS. SDS
nebereikalaujama nurodyti pavienių ar mišinių sudėtyje esančių cheminių medžiagų
klasifikacijos pagal DSD arba mišinių klasifikacijos pagal DPD. Reikia pateikti tik
atitinkamą informaciją pagal CLP reglamentą (taip pat žr. Rekomendacijas, kaip pildyti
saugos duomenų lapus).
Atlikus bet kokius klasifikavimo ir ženklinimo pakeitimus, kai pakeista klasifikacija yra
griežtesnė arba kai reikalaujama pateikti naujų papildomų etiketės elementų, pagal CLP
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reglamento 30 straipsnį tiekėjas privalo atnaujinti šią informaciją etiketėje be reikalo
nedelsdamas, t. y., iškart, kai tik tai tampa praktiškai įmanoma.
Jeigu ženklinimas pakeičiamas kitaip, nei aprašyta pirmiau (pavyzdžiui, kai pakeista
klasifikacija bus ne tokia griežta arba kai pasikeitė tiekėjo kontaktiniai duomenys),
tiekėjas etiketę turi atnaujinti per 18 mėnesių.
Kai naujo arba atnaujinto suderinto klasifikavimo priežastis yra CLP reglamento
priderinimas prie technikos pažangos, jo taikymo pradžios data yra nustatyta tame
priderinimą prie technikos pažangos reglamentuojančiame teisės akte.
Vėlesni etikečių pakeitimai, kuriuos reikia atlikti per 18 mėnesių, taip pat turėtų apimti
ženklinimo informacijos atnaujinimą tam tikrų mišinių, kuriems pagal CLP reglamento II
priedo 2 dalį taikomos specialios papildomo ženklinimo taisyklės, atvejais.
Tačiau BPR ir AAPR nustatytos atskiros etikečių atnaujinimo nuostatos, todėl cheminių
medžiagų arba mišinių, kurie patenka į šių teisės aktų taikymo sritį, tiekėjai privalo
taikyti šias nuostatas.
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3. Ženklinimo ir pakavimo reikalavimai pagal CLP
reglamentą
3.1 Bendrosios ženklinimo taisyklės
CLP etiketės turinį ir naudojimą reglamentuojančios bendrosios ir konkrečios taisyklės
nustatytos CLP reglamento 31 straipsnyje.
Pagal CLP reglamentą etiketės turi būti gerai pritvirtintos prie pačios pakuotės, kurioje
laikoma cheminė medžiaga arba mišinys, vieno ar kelių paviršių ir turi būti skaitomos
horizontaliai, kai paketas būna padėtas įprastai. Patys etiketės elementai, ypač pavojaus
piktogramos, turi būti aiškiai matomi etiketės fone. Be to, visi etiketės elementai turi
būti tokio dydžio ir išdėstyti taip, kad juos būtų lengva perskaityti. Jie turi būti užrašyti
aiškiai ir neištrinamai. Fizinė etiketė nebūtina, kai etiketės elementai aiškiai matomi ant
pačios pakuotės.

3.2 CLP pavojingumo etiketės elementai
Pagal CLP reglamento 17 straipsnį cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie klasifikuojami
kaip pavojingi, turi būti ženklinami etikete, kurioje pateikiami šie elementai:


tiekėjo (-ų) vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir telefono numeris;



cheminės medžiagos ar mišinio nominalus kiekis pakete, kuriame ta medžiaga ar
mišinys tiekiamas plačiajai visuomenei, jeigu šis kiekis nenurodytas kitoje paketo
vietoje;



produkto identifikatoriai;



kai taikoma, pavojaus piktogramos;



kai taikoma, susijęs signalinis žodis;



kai taikoma, pavojingumo frazės;



kai taikoma, atitinkamos atsargumo frazės;



kai taikoma, papildomos informacijos skyrelis.

Pagal CLP reglamento VIII priedą6, jei taikytina, taip pat turi būti nurodytas unikalus
formulės identifikatorius (UFI), t. y. atspausdintas arba pritvirtintas prie mišinių, kuriems
taikomas CLP reglamento 45 straipsnis ir CLP reglamento VIII priedas, etiketės (žr. šio
rekomendacijų dokumento 4.8.1.1 skirsnį)7.
Reikėtų pažymėti, kad tam tikriems etiketės elementams taikomos pirmumo taisyklės.
Šios taisyklės išsamiau paaiškintos kituose skirsniuose.


6

Pagal CLP reglamentą reikalaujama, kad etiketė būtų parengta valstybės narės,
kurioje cheminė medžiaga ar mišinys tiekiamas rinkai, valstybine kalba arba

Žr. Komisijos reglamentą (ES) 2017/542.

Atkreipkite dėmesį, kad CARACAL pritarė galimybei UFI spausdinti ant pakuotės netoli kitos
ženklinimo informacijos, užuot tai darius ant pačios etiketės. Nors Europos Komisija ir dauguma
valstybių narių mano, kad tai yra leistina skaitant kartu CLP reglamento 32 straipsnio 4 dalį ir 31
straipsnio 5 dalį, remiantis tam tikrų valstybių narių pastabomis, diskusijos dėl šio teisinio aiškinimo
turi būti užbaigtos atsakant į klausimą, ar pagal dabartinę teisinę formuluotę minėtas nuostatas
galima skaityti kartu, arba, ar reikalinga pakeisti CLP reglamento VIII priedo A dalies 5.2 skirsnį ir
25 straipsnio 7 dalį.
7
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kalbomis, nebent atitinkama valstybė narė yra nustačiusi kitaip8. Tiekėjai šį
reikalavimą gali įgyvendinti parengdami daugiakalbes etiketes kelių šalių, kuriose
tiekiama cheminė medžiaga arba mišinys, valstybinėmis kalbomis arba
parengdami atskiras etiketes kiekvienai šaliai atitinkama (-omis) jos kalba (omis).
Tiekėjai, jei nori, savo etiketėse gali vartoti ne tik privalomas kalbas, bet ir daugiau
kalbų, jeigu visomis kalbomis bus pateikiama ta pati informacija. Vis dėlto tai neturėtų
turėti įtakos privalomos ženklinimo informacijos įskaitomumui ir dėl to negalima taikyti
ženklinimo reikalavimų išimčių (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.1 skirsnį).

3.3 Informacijos išdėstymas CLP pavojingumo etiketėje
CLP reglamento 32 straipsnyje nustatytos tam tikros neišsamios taisyklės, kuriose
nurodyta, kurioje etiketės vietoje turi būti pateikiama informacija. Vis dėlto sprendimus
dėl likusių aspektų, susijusių su tuo, kaip reikia išdėstyti etiketės elementus, priima už
etiketės rengimą atsakingas asmuo. Paprastai informacija turėtų būti išdėstoma taip, kad
ją būtų lengva įskaityti ir suprasti. Pavyzdžiai pateikiami 1 lentelėje.

Žr. lentelę „Etiketėse ir saugos duomenų lapuose privalomos vartoti kalbos“ ECHA svetainėje
https://echa.europa.eu/lt/regulations/clp/labelling.
8
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1 lentelė. CLP ženklinimo reikalavimai ir tiekėjo pasirinkimo laisvė
CLP reikalavimas (32 straipsnis)

Tiekėjui paliktos pasirinkimo laisvės
pavyzdys

Pavojaus piktogramos, signalinis žodis,
pavojingumo ir atsargumo frazės etiketėje
turi būti pateikiamos kartu.

Tiekėjas gali laisvai pasirinkti norimą
piktogramų išdėstymo tvarką.

Pavojingumo frazės etiketėje turi būti
sugrupuotos kartu.

Tiekėjas gali pasirinkti norimą pavojingumo
frazių pateikimo eilės tvarką.
Tiekėjas gali nuspręsti, ar šias frazių grupes
pateikti kairėje, ar dešinėje pusėje, ar kitoje
etiketės vietoje.

Atsargumo frazės etiketėje turi būti
sugrupuotos kartu.

Tiekėjas gali pasirinkti norimą atsargumo
frazių pateikimo eilės tvarką, tačiau turėtų
užtikrinti, kad jos būtų sugrupuotos kartu su
pavojingumo frazėmis.
Tiekėjas gali nuspręsti, ar šias frazių grupes
pateikti kairėje, ar dešinėje pusėje, ar kitoje
etiketės vietoje.

Jeigu etiketėje vartojama ne viena, o daugiau
kalbų, pavojingumo ir atsargumo frazės ta
pačia kalba etiketėje turi būti sugrupuotos
kartu.

Kai tiekėjas turi naudotis alternatyviomis
priemonėmis, kad įvykdytų CLP reglamento
31 straipsnio reikalavimus dėl konkrečioje
valstybėje narėje privalomos kalbos (-ų), jis
gali rinktis, ar šiuo tikslu naudoti
sulankstomas arba pririšamas etiketes, ar
pateikti informaciją ant išorinės pakuotės,
pagal CLP reglamento I priedo 1.5.1 skirsnį.

Bet kokią papildomą informaciją, kaip
nurodyta CLP reglamento 25 straipsnyje,
privaloma pateikti papildomo ženklinimo
skyrelyje ir išdėstyti kartu su CLP reglamento
17 straipsnio 1 dalies a–g punktuose
nurodytais etiketės elementais.

Tiekėjas gali nuspręsti, kaip vizualiai atskirti
šį etiketės skyrelį nuo to, kuriame pateikti
CLP reglamento 17 straipsnio 1 dalies a–g
punktuose nurodyti etiketės elementai. Jis
taip pat gali nuspręsti pateikti šią informaciją
ne vienoje, o keliose etiketės vietose.

Etiketės elementai turi būti lengvai įskaitomi
(31 straipsnio 3 dalis).

Jeigu įmanoma, rekomenduojama rašyti
ištisinius sakinius ir jie turėtų tilpti vienoje
eilutėje. Rašmenų šrifto dydis ir tarpai turi
būti pakankami ir proporcingi etiketės
matmenims.
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3.4 CLP taisyklės dėl cheminių medžiagų ir mišinių pakavimo
Prieš išsamiau apibūdinant CLP pakavimo reikalavimus pravartu pateikti skaitytojui šių
trijų CLP reglamento sąvokų apibrėžtis:
2 straipsnio 35 dalis: paketas – visas pakavimo proceso produktas, kurį sudaro
pakuotė ir jos turinys.

2 straipsnio 36 dalis: pakuotė – talpykla ar talpyklos ir visi kiti komponentai ar
medžiagos, būtini tam, kad talpyklos atliktų izoliavimo ir kitas saugos funkcijas.

2 straipsnio 37 dalis: tarpinė pakuotė – pakuotė, kuri yra tarp vidinės pakuotės ar
gaminių ir išorinės pakuotės.
CLP reglamento 35 straipsnyje nustatyti reikalavimai dėl pakuočių, kuriose laikomos
pavojingosios medžiagos arba mišiniai. Šiomis nuostatomis siekiama užtikrinti, kad:


pakuotė būtų suprojektuota, sukonstruota ir uždaryta taip, kad jos turinys
nepatektų į aplinką;



pakuotės turinys nesugadintų pakuotės ir jos tvirtinimo įtaisų ir nesudarytų su
jais pavojingų junginių;



pakuotė ir jos tvirtinimo įtaisai būtų tvirti ir patvarūs, taigi būtų garantuota, kad
jie neatsipalaiduos;



pakuotė su keičiamais tvirtinimo įtaisais būtų tinkamai suprojektuota, kad
pakartotinai ją uždarant jos turinys nepatektų į aplinką;



pateikta plačiajai visuomenei pakuotė netrauktų vaikų dėmesio, neskatintų jų
smalsumo ir neklaidintų vartotojų;



pakuotė savo išvaizda ar konstrukcija nebūtų panaši į tas, kuriose laikomi maisto
produktai ar gyvūnų pašarai, medicinos produktai arba kosmetikos gaminiai, taigi
neklaidintų vartotojų.

Pakuotė, kuri atitinka krovinių vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus,
laikoma atitinkančia ir šio sąrašo punktuose išdėstytus reikalavimus (tačiau atminkite,
jog vien laikytis šiuose punktuose nurodytų sąlygų paprastai nepakanka, kad būtų
užtikrintas krovinių vežimo teisės aktų reikalavimų laikymasis).
Jeigu cheminės medžiagos ir mišiniai turi būti tiekiami plačiajai visuomenei, taikomos
CLP reglamente nustatytos taisyklės dėl:


vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų (taip pat vadinamų vaikų sunkiai
atidaromais uždoriais) naudojimo (žr. šio rekomendacijų dokumento 3.4.1
skirsnį);



liestinių pavojaus žymių (angl. TWD) naudojimo (žr. šio rekomendacijų
dokumento 3.4.1 skirsnį);



vartotojams skirtų skystų skalbinių ploviklių, pateikiamų tirpstančiose
vienkartinėse pakuotėse (žr. šio rekomendacijų dokumento 3.4.2 skirsnį).

Pirmosios dvi nuostatos taikomos esant konkrečiai pavojingumo klasei (kategorijai) arba
konkrečių cheminių medžiagų koncentracijai kitose medžiagose ar mišiniuose (žr. šio
rekomendacijų dokumento 2 ir 3 lenteles).
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3.4.1 Vaikų sunkiai atidaromi uždarymo įtaisai ir liestinės pavojaus
žymės
Šiame skirsnyje aprašytos nuostatos taikomos tik plačiajai visuomenei skirtoms produktų
pakuotėms, pavyzdžiui, kai produktai parduodami ir (arba) siūlomi parduoti
mažmeninėje parduotuvėje ar prekybos vietoje, kurioje jie yra plačiajai visuomenei
laisvai prieinami, arba produktai parduodami plačiajai visuomenei interneto svetainėje.
Reikalavimai dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir liestinių pavojaus žymių
netaikomi tik profesionaliems naudotojams skirtų produktų pakuotėms.
Vaikų sunkiai atidaromi uždarymo įtaisai
Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė9 – tai pakuotė, sudaryta iš talpyklos ir tinkamo jos
uždarymo įtaiso, kurį jaunesniems negu 52 mėnesių amžiaus vaikams atidaryti (arba
pakuotės turinį pasiekti) yra sudėtinga, tačiau suaugusiesiems nesunku tinkamai juo
naudotis10.
CLP reglamento II priede pateikiama nuoroda į dviejų rūšių pakuočių uždarymo įtaisus,
kuriuos sunku atidaryti vaikams:


pakartotinai neuždaroma pakuotė – pakuotė, iš kurios pašalinus visą turinį
arba dalį turinio, jos tinkamai uždaryti nebeįmanoma (pavyzdžiui, lizdinės
plokštelės pavidalo pakuotė arba pildomosios oro gaiviklių talpyklos);



darinėjamoji pakuotė – pakuotė (pavyzdžiui, vieno litro talpos butelis arba
penkių litrų talpykla), kurią po pirmo atidarymo galima vėl uždaryti ir taip pat
saugiai naudoti daug kartų.

Pagal CLP reglamento II priedo reikalavimus minėtų pakuočių uždarymo įtaisai turi
atitikti šiuos standartus (su pakeitimais):


EN ISO 8317 (darinėjamosios pakuotės) ir



CEN EN 862 (pakartotinai neuždaromos pakuotės).

Atitiktį šiems standartams gali patvirtinti tik tos laboratorijos, kurios laikosi standarto
EN ISO/IEC 17025 (su pakeitimais). Standartas EN ISO/IEC 17025 yra susijęs su
bandymų laboratorijų kompetencija ir reikalavimais, kuriuos jos privalo atitikti ir taip
įrodyti, kad turi techninę kompetenciją ir geba gauti techniškai patikimus rezultatus. CLP
reglamento II priedo 3.1.4.2 skirsnyje nurodytais konkrečiais atvejais, t. y., kai aiškiai
matyti, jog pakuotė yra pakankamai apsaugota nuo vaikų, nes jie negali jos atidaryti be
jokio įrankio, minėtų bandymų, susijusių su pakartotinai neuždaromomis ir
darinėjamosiomis pakuotėmis, nereikia atlikti11.
Plačiajai visuomenei tiekiama bet kokios talpos pakuotė turi būti su vaikų sunkiai
atidaromu uždarymo įtaisu, kai joje esanti cheminė medžiaga arba mišinys:

Atminkite, kad CLP reglamento tekste ir EN standarte vartojama skirtinga terminija. CLP
reglamente pateikiama nuoroda į pakuotes su vaikų sunkiai atidaromais uždarymo įtaisais, o
standarte EN ISO 8317 – nuoroda į vaikų sunkiai atidaromas pakuotes.
9

10

Pagal EN ISO 8317.

Taip pat žr. Ataskaitą apie forumo bandomąjį projektą dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo
įtaisų.
11
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klasifikuojamas kaip ūmaus toksiškumo prarijus (H300 ir H301), susilietus su oda
(H310 ir H311) arba įkvėpus (H330 ir H331), 1–3 kat.; STOT (vienkartinis
poveikis) 1 kat. (H370), STOT (kartotinis poveikis) 2 kat. (H372), odos ėsdinimo
1 kat., 1A, 1B, 1C subkategorijų (H314) arba



klasifikuojamas kaip keliantis plaučių pakenkimo pavojų prarijus (H304), išskyrus
chemines medžiagas ir mišinius, kurie pateikiami rinkai aerozolių pavidalo arba
talpykloje su sandariu purškimo įtaisu, arba



sudėtyje turi metanolio, kurio koncentracija 3 proc. arba didesnė, arba
dichlormetano, kurio koncentracija 1 proc. arba didesnė (taip pat žr. šio
rekomendacijų dokumento 3 lentelę).

Liestinės pavojaus žymės (angl. TWD)
Pakuotes ženklinant liestinėmis pavojaus žymėmis, akliems arba regėjimo negalią
turintiems žmonėms suteikiama galimybė sužinoti, ar tose pakuotėse yra pavojingoji
medžiaga arba mišinys. Liestinė pavojaus žymė turi būti ant pakuotės, kad ją būtų
galima paliesti prieš pasiekiant pakuotės turinį. Įspėjimas apie pavojų turi būti pateiktas
taip, kad jo nebūtų galima supainioti su jokiais kitais įspaustiniais raštais. Tiksli liestinės
pavojaus žymės vieta turi būti parinkta pagal standartą EN ISO 11683.
Liestinė pavojaus žymė taip pat turi likti apčiuopiama per visą numatomą paketo
naudojimo laikotarpį įprasto tvarkymo sąlygomis. Liestinės pavojaus žymės nereikia
pateikti ant išorinės pakuotės, pavyzdžiui, ant apsauginės kartoninės dėžės, kurioje
laikomas stiklinis butelis12.
Pagal CLP reglamento II priedą liestinė pavojaus žymė turi atitikti standartą
EN ISO 11683 su pakeitimais. Privalomas standartinis liestinės pavojaus žymės simbolis
(„įprastas“ simbolis pagal ISO standartą) yra lygiašonis trikampis. Išimtiniais atvejais
(jeigu naudoti įprasto simbolio fiziškai neįmanoma) galima naudoti trijų taškų simbolį.
Jeigu fiziškai neįmanoma naudoti net trijų taškų simbolio, galima naudoti trijų milimetrų
simbolį13.
Plačiajai visuomenei tiekiama bet kokios talpos pakuotė turi būti paženklinta liestine
pavojaus žyme, kai joje esanti cheminė medžiaga arba mišinys priskiriamas prie:


ūmaus toksiškumo prarijus (H300, H301 ir H302), susilietus su oda (H310, H311
ir H312) arba įkvėpus (H330, H331 ir H332), 1–4 kategorijų;

12



odos ėsdinimo 1 kategorijos, 1A, 1B ir 1C subkategorijų (H314);



mutageninio poveikio lytinėms ląstelėms 2 kategorijos (H341);



kancerogeniškumo 2 kategorijos (H351);



toksinio poveikio reprodukcijai 2 kategorijos (H361);



kvėpavimo takų jautrinimo 1 kategorijos, 1A ir 1B subkategorijų (H334);



STOT (vienkartinis poveikis) 1 arba 2kategorijos (H370, H371);



STOT (kartotinis poveikis) 1 arba 2 kategorijos (H372 ir H373);

Pagal EN ISO 11683.

Trikampio, trijų taškų ir trijų milimetrų simbolių išdėstymas ir pateikimo tvarka nustatyti standarte
EN ISO 11683.
13
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plaučių pakenkimo pavojaus prarijus 1 kategorijos (H304);



degiųjų dujų 1 ir 2 kategorijų (H220 ir H221);



degiųjų skysčių 1 ir 2 kategorijų (H224 ir H225) arba



degiųjų kietųjų medžiagų 1 ir 2 kategorijų (H228).

Pagal CLP reglamento II priedo 3.2.1.2 skirsnį liestinės pavojaus žymės neprivaloma
pateikti ant gabenamų dujų talpyklų. Liestine pavojaus žyme taip pat neprivaloma
ženklinti aerozolių ir talpyklų su sandariais purškimo įtaisais, kuriose esančios cheminės
medžiagos arba mišiniai klasifikuojami kaip keliantys plaučių pakenkimo prarijus pavojų,
nebent jie būtų klasifikuojami pagal vieną arba kelis kitus pavojus, kurie nurodyti
pirmiau.
2 lentelėje apžvelgiama pavojingumo klasifikacija, pagal kurią taikomos CLP reglamento
nuostatos dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir (arba) liestinių pavojaus žymių
naudojimo. 3 lentelėje išvardijamos cheminės medžiagos, kurioms gali būti taikomos CLP
nuostatos dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir (arba) liestinių pavojaus žymių
naudojimo, jeigu tam tikra jų koncentracija yra kitų cheminių medžiagų ar mišinių
sudėtyje.
2 lentelė. Pavojingumo klasifikacija, pagal kurią taikomos CLP reglamento
nuostatos dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir (arba) liestinių
pavojaus žymių naudojimo
Pavojingumo klasė, kategorija

Ūmus toksiškumas, 1–3

Vaikų sunkiai
atidaromi
uždarymo
įtaisai

Liestinės
pavojaus
žymės






Ūmus toksiškumas, 4
STOT (vienkartinis poveikis), 1





STOT (vienkartinis poveikis), 2
STOT (kartotinis poveikis), 1





Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (2 kat.)




Kvėpavimo takų jautrinimas (1 kat., 1A ir 1B subkategorijos)
Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1
Atminkite, kad vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir liestinių
pavojaus žymių naudoti neprivaloma, jeigu cheminė medžiaga ar
mišinys tiekiamas aerozolio pavidalo arba talpykloje su sandariu
purškimo įtaisu ir jeigu cheminė medžiaga arba mišinys nėra
klasifikuojamas pagal kitą pavojų, dėl kurio reikėtų naudoti vaikų
sunkiai atidaromus uždarymo įtaisus arba liestines pavojaus
žymes.




STOT (kartotinis poveikis), 2
Odos ėsdinimas (1 kat., 1A, 1B ir 1C subkategorijos)
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Pavojingumo klasė, kategorija

Vaikų sunkiai
atidaromi
uždarymo
įtaisai

Liestinės
pavojaus
žymės

Kancerogeniškumas (2 kat.)



Toksinis poveikis reprodukcijai (2 kat.)



Degiosios dujos (1 ir 2 kat.)



Degieji skysčiai (1 ir 2 kat.)



Degiosios kietosios medžiagos (1 ir 2 kat.)



3 lentelė. Cheminės medžiagos, kurioms tiesiogiai taikytinos CLP reglamento
nuostatos dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir (arba) liestinių
pavojaus žymių, kai jų kiekis kitų cheminių medžiagų arba mišinių sudėtyje
siekia arba viršija nustatytą koncentracijos ribą
Cheminės medžiagos tapatybė

Koncentracijos riba

Metanolis

 3%

Vaikų
sunkiai
atidaromi
uždarymo
įtaisai


Dichlormetanas

 1%



Liestinės
pavojaus
žymės

**

*

* Reikėtų pažymėti, kad metanolio mišinius, kuriuose jo koncentracija viršija tam tikrą ribą, taip pat reikia
ženklinti liestine pavojaus žyme, nes tokie mišiniai turi būti klasifikuojami kaip 2 kategorijos degieji skysčiai
arba 1 ar 2 kategorijos STOT (vienkartinis poveikis) medžiagos.
** Be to, mišiniai, kuriuose dichlormetano koncentracija viršija 1 proc., būtų klasifikuojami kaip
kancerogeniniai, 2 kategorijos, todėl reikėtų pateikti liestinę pavojaus žymę.

3.4.2 Vartotojams skirti skysti skalbinių plovikliai tirpstančiose
vienkartinėse pakuotėse
Galioja papildomos saugos priemonės, kurių reikia imtis dėl skystų skalbinių ploviklių,
pateikiamų tirpstančiose kapsulėse. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti geresnę
plačiosios visuomenės, ypač mažų vaikų, kuriems gali kilti pagundų įsidėti tokias
kapsules į burną, apsaugą.
Pagal šiuos saugos reikalavimus tokios pakuotės vaikams turi būti mažiau patrauklios ir
sunkiau atidaromos. Be to, ant pakuotės turi būti rodomi perspėjimai tėvams ir kitiems
vaikus prižiūrintiems asmenims, kad tokie produktai turi būti laikomi vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Be šių konkrečių taisyklių laikymosi, tiekėjas turi pareigą pagal CLP reglamento 35
straipsnio 2 dalį imtis visų reikalingų priemonių siekdamas užtikrinti, kad tokios pakuotės
dizainas nebūtų patrauklus vaikams ir kad jos, pavyzdžiui, nebūtų įmanoma supainioti su
maisto produktu arba žaislu.
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Vartotojams skirtas skalbimo ploviklis yra skalbiniams skalbti skirtas ploviklis,
pateikiamas rinkai kaip skirtas naudoti neprofesionalams, įskaitant viešąsias
skalbyklas14.
CLP reglamento 35 straipsnio 2 dalyje ir II priedo 3.3 skirsnyje pateikti toliau nurodyti
skystų skalbinių ploviklių, pateikiamų tirpstančiose vienkartinėse pakuotėse, pakavimo ir
ženklinimo reikalavimai.
Prievolė parduoti vartotojams skirtus skystus skalbinių ploviklius supakuotus
išorinėje pakuotėje
Vartotojams skirti skysti skalbinių plovikliai, pateikiami tirpstančiose vienkartinėse
pakuotėse (pavyzdžiui, skysčio kapsulėse arba skysčio tabletėse, skirtose naudoti
skalbyklėse), turi būti supakuoti išorinėje pakuotėje. Priešingu atveju tariama, kad
nesilaikoma CLP reglamento 35 straipsnio 1 dalies ir CLP reglamento II priedo 3.3.1
skirsnio.
Nuostatos dėl išorinės pakuotės
Siekiant, kad vartotojams skirti skysti skalbinių plovikliai, pateikiami tirpstančiose
vienkartinėse pakuotėse, būtų mažiau patrauklūs vaikams, išorinė jų pakuotė turi būti
nepermatoma arba neskaidri (pavyzdžiui, neperregima neutralios spalvos (-ų) talpykla),
kad nebūtų įmanoma įžiūrėti jos turinio, t. y. produkto ar atskirų jo dozių.
Ant išorinės pakuotės matomoje vietoje ir dėmesį atkreipiančiu formatu privaloma
nurodyti atsargumo frazę P102 („Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje“).
Be to, išorinė pakuotė turi būti stabili atskira talpykla, kurią būtų galima lengvai darinėti,
t. y. pakuotės uždarymo įtaisas turi būti lengvai darinėjamas vienu judesiu (pavyzdžiui,
kibirėlio tipo pakuotės dangtelis – vieno piršto spustelėjimu). Šia priemone siekiama
išvengti rizikos, kad talpykla bus paprasčiausiai palikta atvira, jeigu ją uždaryti bus per
sunku.
Atrodo, kad pagrindinių nelaimių priežastis yra galimybė lengvai pasiekti ploviklio
kapsules, todėl išorinė pakuotė turi būti su tokiu uždarymo įtaisu, kad jos negalėtų
atidaryti maži vaikai. Taip uždarytą pakuotę turėtų būti įmanoma atidaryti tik darniais
abiejų rankų judesiais ir naudojant pakankamai jėgos, kad ją atidaryti mažiems vaikams
būtų sunku. Reikėtų pažymėti, kad šis reikalavimas nebūtinai sutampa su reikalavimu
uždaryti pakuotes vaikų sunkiai atidaromais uždarymo įtaisais, kaip aprašyta šio
rekomendacijų dokumento 3.4.1 skirsnyje.
Be to, pakuotės uždarymo įtaisas turėtų būti pritaikytas naudoti daug kartų, kad išlaikytų
savo paskirtį pakartotinio atidarymo ir uždarymo per visą išorinės pakuotės naudojimo
laiką sąlygomis.
Nuostatos dėl tirpstančios (vidinės) pakuotės
Siekiant, kad tirpstančios pakuotės būtų atsparesnės, nustatyti papildomi techniniai
reikalavimai (dėl jų mechaninio atsparumo ir tirpumo vandenyje).
Be išorinei pakuotei taikomų reikalavimų, taip pat nustatyta, kad tirpstančios pakuotės
sudėtyje turi būti atgrasančios (pavyzdžiui, karčios ar kitokį atstumiantį poveikį
turinčios) medžiagos, apsaugančios nuo kenksmingo poveikio per burną. Tokios
atgrasančios medžiagos privaloma dėti tiek, kad jos koncentracija būtų saugi ir ne vėliau
kaip per šešias sekundes sukeltų išspjovimo reakciją.

14

Reglamento Nr. 648/2004 dėl ploviklių 2 straipsnio 1a dalis.
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Tirpi plėvelė taip pat turi atitikti minimalaus mechaninio atsparumo ir atsparumo
tirpinimui kriterijus. Įdėjus ją į 20 °C temperatūros vandenį, skystas turinys turi joje likti
dar bent 30 sekundžių. Ji taip pat turi būti atspari bent 300 N mechaninio spaudimo jėgai
įprastomis bandymo sąlygomis.
Ženklinant tirpstančias vienkartines pakuotes, kurių tūris yra ne daugiau kaip 25 ml,
gali būti taikoma ženklinimo išimtis pagal CLP reglamento I priedo 1.5.2.2 skirsnyje
nustatytas sąlygas (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.2.2 skirsnį); CLP reglamento
17 straipsnyje nustatyti ženklinimo reikalavimai taikomi tirpstančioms pakuotėms,
kurių tūris viršija 25 ml.

ltŽenklinimo ir pakavimo rekomendacijos
26

Versija 4.0 – 2019 m. kovas

4. CLP etiketės elementų naudojimo taisyklės
4.1 Tiekėjo kontaktiniai duomenys
Pagal CLP reglamento 17 straipsnį etiketėje turi būti nurodyti vieno ar kelių tiekėjų
kontaktiniai duomenys. Tiekimo grandinėje iš esmės gali būti daugiau nei vienas tos
pačios cheminės medžiagos arba mišinio tiekėjas, pavyzdžiui, jeigu mišinio ruošėjas
tiekia mišinį platintojui, kuris paskui ketina jį tiekti ir tretiesiems asmenims. Tačiau CLP
reglamento 17 straipsnyje konkrečiai nenustatyta, ar tokiais atvejais reikia pateikti
abiejų tiekėjų kontaktinius duomenis. Jame taip pat nenurodyta, ar kurio nors vieno
tiekėjo kontaktiniams duomenims teiktina pirmenybė.
Remiantis CLP reglamento 4 straipsnio 4 dalimi kiekvienas tiekėjas prieš pateikdamas
rinkai pavojingąją medžiagą ar mišinį privalo užtikrinti, kad ta medžiaga arba mišinys
būtų paženklintas ir supakuotas pagal CLP reglamento III ir IV antraštinių dalių
reikalavimus. Paskui tiekimo grandinėje tos pačios cheminės medžiagos arba mišinio
ženklinimas gali būti keičiamas priklausomai nuo pakuotės tūrio arba pridedant
papildomus pakuotės sluoksnius (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.2 skirsnį, 5.3
skirsnį ir 5.4 skirsnį).
Kai tiekėjas pakeičia pakuotę taip, kad CLP reglamento 17 straipsnyje nustatytus
etiketės elementus reikia išdėstyti kitaip, negu jie išdėstyti jam pateiktoje etiketėje ar
ant pakuotės, jis turi pareigą perpakuoti produktą ir pakartotinai jį paženklinti, be to, jis
etiketėje turėtų įrašyti savo pavadinimą bei kontaktinę informaciją. Šiuo atveju tiekėjas
taip pat gali pakeisti savo tiekėjo kontaktinę informaciją savo paties kontaktiniais
duomenimis.
Jeigu tiekėjas nepakeičia pakuotės, jis neprivalo etiketėje pridėti savo tiekėjo kontaktinių
duomenų arba pakeisti savo tiekėjo kontaktinę informaciją savo kontaktiniais
duomenimis. Jis taip gali padaryti, jei to nori. Jeigu tiekėjas keičia etiketėje vartojamą
kalbą (-as), jis turėtų papildomai nurodyti savo kontaktinius duomenis prie atitinkamo
pradinę etiketę parengusio tiekėjo kontaktinių duomenų, nes tuomet jis tampa
atsakingas už tikslų etiketės turinio vertimą.

4.2 Produkto identifikatoriai
Šiame skirsnyje pateikiamos rekomendacijos dėl cheminėms medžiagoms (CLP
reglamento 18 straipsnio 2 dalis) ir mišiniams (CLP reglamento 18 straipsnio 3 dalis)
taikomų produkto identifikatorių reikalavimų. Pagal bendrą taisyklę tą patį produkto
identifikatorių (-ius), kurį (-iuos) pasirinkta naudoti etiketėje, privaloma nurodyti ir
cheminės medžiagos arba mišinio SDS15. Bet kokie produkto identifikatoriai, pasirinkti
naudoti etiketėje, turi būti užrašomi valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) ta
cheminė medžiaga ar mišinys pateikiamas rinkai, valstybine kalba (-omis), išskyrus
atvejus, kai atitinkama valstybė narė nustato kitaip (žr. CLP reglamento 17 straipsnio 2
dalį).

15

Daugiau informacijos pateikiama Rekomendacijose, kaip pildyti saugos duomenų lapus.
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4.2.1 Cheminės medžiagos
Produkto, kuris yra cheminė medžiaga, identifikatorių turi sudaryti bent šie duomenys:


pavadinimas ir identifikacinis numeris, kaip nurodyta CLP reglamento VI priedo 3
dalyje.
Pavadinimas gali būti bet kuris iš pavadinimų, nurodytų kaip tarptautinė cheminė
identifikacija CLP reglamento VI priedo 3 dalies lentelių 2 stulpelyje16.
Identifikacinis numeris paprastai būna indekso numeris, EB numeris arba CAS
numeris. Rekomenduojama naudoti tą numerį, kuriuo užtikrinamas
nedviprasmiškas cheminės medžiagos identifikavimas; kai kuriais atvejais gali
būti prasminga naudoti du numerius, pavyzdžiui, CAS ir EB numerį. Verčiant į VI
priedą įtrauktos cheminės medžiagos pavadinimą į reikiamą (-as) kalbą (-as), gali
būti pravartu patikrinti, ar atitinkamas vertimas jau pateiktas viešoje duomenų
bazėje, pavyzdžiui, ECHA klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje (žr.
https://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/cl-inventory-database). Jeigu
CLP reglamento VI priede arba klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje yra
pateiktas išverstas pavadinimas, šiam pavadinimui reikėtų teikti pirmenybę, arba,



jeigu cheminė medžiaga neįtraukta į CLP reglamento VI priedo 3 dalį – jos
pavadinimas ir identifikacinis numeris, tokie, kokie nurodyti klasifikavimo ir
ženklinimo inventoriuje.
Paprastai pavadinimas – tai IUPAC pavadinimas17, EB pavadinimas arba CAS
pavadinimas. Identifikacinis numeris turi būti EB arba CAS numeris ar indekso
numeris (paimtas iš CLP reglamento VI priedo 3 lentelės). Rekomenduojama
naudoti tą numerį arba numerius, kuriuo (-iais) užtikrinamas nedviprasmiškas
cheminės medžiagos identifikavimas. Patartina rinktis tokį identifikatorių kaip EB
numeris (kai taikytina) arba CAS numeris, kad SDS reikėtų peržiūrėti kuo rečiau;
arba,



jeigu cheminė medžiaga neįtraukta nei į CLP reglamento VI priedo 3 dalį, nei į
klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus duomenų bazę, – CAS numeris ir IUPAC
pavadinimas arba CAS numeris ir kitas tarptautinis cheminis pavadinimas,
pavyzdžiui, INCI nomenklatūroje pateiktas pavadinimas18, kai taikytina; arba,

Atkreipkite dėmesį, kad 2018 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamente (ES) 2018/669 (CLP
reglamento 11-asis priderinimas prie technikos pažangos) pateikiami CLP reglamento VI priedo 3
lentelėje išvardytų cheminių medžiagų, kurioms taikoma suderinta klasifikacija ir ženklinimas,
pavadinimų vertimai į visas kalbas. 11-asis priderinimas prie technikos pažangos buvo pagrįstas
konsoliduotąja CLP reglamento redakcija iki 6-ojo priderinimo prie technikos pažangos, nes
pastarosios redakcijos reglamente cheminiai pavadinimai jau buvo išversti. Visa kita informacija,
išskyrus cheminius pavadinimus, galioja toliau kaip nurodyta atitinkamose priderinimų prie technikos
pažangos nuostatose, visų pirma susijusiose su klasifikavimu ir ženklinimu, išskyrus atvejus, kai,
atliekant priderinimą prie technikos pažangos, įrašas buvo pakeistas ir jau taikomas po 6-ojo
priderinimo prie technikos pažangos. 11-asis priderinimas prie technikos pažangos bus taikomas nuo
2019 m. gruodžio 1 d., tačiau jį galima naudoti savanoriškai ir iki minėtos datos.
16

Jeigu IUPAC pavadinimas yra ilgesnis negu 100 ženklų, tiekėjai gali naudoti vieną iš kitų REACH
reglamento VI priedo 2.1.2 skirsnyje nurodytų pavadinimų (įprastą pavadinimą, prekės pavadinimą
arba santrumpą), su sąlyga, kad pagal CLP reglamento 40 straipsnio 1 dalies b punktą ECHA
teikiamame pranešime apie klasifikavimą ir ženklinimą būtų pateiktas ir IUPAC pavadinimas, ir tas
kitas pavadinimas, kurį pasirinkta vartoti.
17

Tarptautinėje kosmetikos sudedamųjų dalių nomenklatūroje (INCI) pateiktą pavadinimą privaloma
vartoti Europos Sąjungoje (ES) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 nurodant sudedamųjų dalių
18
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jeigu CAS numerio nėra ir netinka nė vienas iš pirmesnių punktų, – IUPAC
pavadinimas arba kitas tarptautinis cheminis pavadinimas, pavyzdžiui, kai
taikytina, INCI nomenklatūroje pateiktas pavadinimas.

4.2.2 Mišiniai
Produkto identifikatoriai, naudojami identifikuojant mišinius, turi apimti abu šiuos
dalykus:


mišinio prekybinį pavadinimą arba nuorodą ir



visų mišinio sudėtyje esančių cheminių medžiagų, dėl kurių jis klasifikuojamas
kaip sukeliantis ūmų toksiškumą, odos ėsdinimą arba smarkų akių pažeidimą,
mutageninį poveikį lytinėms ląstelėms, kancerogeniškumą, toksinį poveikį
reprodukcijai, kvėpavimo takų ar odos jautrinimą, specifinį toksiškumą
konkrečiam organui (STOT) arba plaučių pakenkimo prarijus pavojų, cheminę
tapatybę.

CLP reglamente konkrečiai nenurodyta, kokio pobūdžio cheminiai pavadinimai 19 turėtų
būti vartojami identifikuojant mišinio sudėtyje esančias chemines medžiagas. Jame
minimas tik principas, pagal kurį identifikuojamos mišinyje esančios cheminės
medžiagos, kurios lemia jo atitinkamą klasifikaciją (žr. CLP reglamento 18 straipsnio 3
dalies b punktą ir 18 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą). Nepaisant to, cheminį
pavadinimą patartina parinkti vadovaujantis CLP reglamento 18 straipsnio 2 dalyje
išdėstytu požiūriu. Remiantis šiuo pagrindu, jei cheminės medžiagos pavadinimas yra
trumpesnis negu kiti naudotojui (vartotojui) prieinami jos pavadinimai arba yra
naudotojui (vartotojui) geriau žinomas tos valstybės narės, kurioje mišinys pateikiamas
rinkai, kalba, reikėtų vartoti šį pavadinimą. Taip dažnai būna įprastų arba pagrindinių
sudedamųjų dalių atvejais. Be to, jeigu išverstas pavadinimas yra pateiktas CLP
reglamento20 VI priede arba klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje, šiam pavadinimui
reikėtų teikti pirmenybę.
Jeigu naudotojui (vartotojui) geriau žinomas kitas tarptautinis cheminis pavadinimas
(pavyzdžiui, INCI pavadinimas), galima nukrypti nuo CLP reglamento 18 straipsnio
2 dalyje išdėstyto požiūrio. Patartina vartoti tą pavadinimą, kuris laikomas gerai žinomu.
Cheminės medžiagos pavadinime turi nedviprasmiškai atsispindėti jos tapatybė. Kai INCI
pavadinimus kosmetikos gaminių etiketėse. INCI sistema Europos bendrijoje pradėta naudoti 1996–
1997 m. ir yra įprasta kosmetikos gaminiams taikoma sistema. Ji taip pat naudojama daugelyje ES
nepriklausančių valstybių. Nuo 2004 m. INCI sistemą ES taip pat privaloma naudoti ženklinant
konservantus ir alergiją sukeliančias kvapų sudedamąsias dalis pagal Ploviklių reglamentą (EB)
Nr. 648/2004.
Identifikuojant mišinį ir jo sudėtyje esančias chemines medžiagas turi būti vartojamos tos pačios
sąvokos, kurios vartojamos saugos duomenų lape.
19

Atkreipkite dėmesį, kad 2018 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamente (ES) 2018/669 (CLP
reglamento 11-asis priderinimas prie technikos pažangos) pateikiami CLP reglamento VI priedo 3
lentelėje išvardytų cheminių medžiagų, kurioms taikoma suderinta klasifikacija ir ženklinimas,
pavadinimų vertimai į visas kalbas. 11-asis priderinimas prie technikos pažangos buvo pagrįstas
konsoliduotąja CLP reglamento redakcija iki 6-ojo priderinimo prie technikos pažangos, nes
pastarosios redakcijos reglamente cheminiai pavadinimai jau buvo išversti. Visa kita informacija,
išskyrus cheminius pavadinimus, galioja toliau kaip nurodyta atitinkamose priderinimų prie technikos
pažangos nuostatose, visų pirma susijusiose su klasifikavimu ir ženklinimu, išskyrus atvejus, kai,
atliekant priderinimą prie technikos pažangos, įrašas buvo pakeistas ir jau taikomas po 6-ojo
priderinimo prie technikos pažangos. 11-asis priderinimas prie technikos pažangos bus taikomas nuo
2019 m. gruodžio 1 d., tačiau jį galima naudoti savanoriškai ir iki minėtos datos.
20
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pavadinimu nepakankamai aiškiai įvardijama cheminės medžiagos tapatybė, palyginti,
pavyzdžiui, su CLP reglamento 18 straipsnio 2 dalies reikalavimais arba reikalavimais dėl
SDS pagal REACH reglamentą, pirmenybę reikėtų teikti aiškesniam identifikavimui.
Jeigu į mišinio prekės pavadinimą arba nuorodą jau įtrauktas (-i) medžiagos (-ų),
prisidedančios (-ių) prie to mišinio klasifikavimo, kaip apibrėžta CLP reglamento
18 straipsnio 3 dalies b punkte, pavadinimas (-ai), to pavadinimo ar pavadinimų kartoti
nereikia. Be to, jeigu tos medžiagos cheminis pavadinimas jau įtrauktas į papildomą
informaciją etiketėje, pavyzdžiui, alergenų ir konservantų sąraše, kurį pateikti privaloma
pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, patartina vartoti tą patį pavadinimą.
Šis principas turėtų būti taikomas plataus vartojimo ir profesionaliam naudojimui
skirtiems produktams.
Pasirinkti cheminiai pavadinimai turi būti tokie, kad iš jų būtų galima identifikuoti
chemines medžiagas, iš esmės keliančias didžiausius pavojus sveikatai, dėl kurių tas
mišinys atitinkamai klasifikuojamas ir parenkamos atitinkamos pavojingumo frazės.
Siekiant sumažinti cheminių medžiagų („cheminių“) pavadinimų etiketėje skaičių, mišinio
etiketėje reikėtų pateikti ne daugiau kaip keturis pavadinimus, išskyrus atvejus, kai
daugiau jų pateikti reikėtų dėl esamų pavojų pobūdžio ir pavojingumo laipsnio. Taip gali
būti tuo atveju, kai mišinyje yra daugiau nei keturios cheminės medžiagos, kurių
koncentracija yra pakankamai didelė, kad dėl jų tas mišinys būtų klasifikuojamas pagal
vieną ar kelis iš CLP reglamento 18 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytų pavojų. Kaip
paaiškinta CLP klausimų ir atsakymų skiltyje (klausimo ID=1050; skelbiama adresu
https://echa.europa.eu/lt/support/qas-support/qas), nėra griežtų taisyklių, pagal kurias
būtų galima nuspręsti, kurių cheminių medžiagų pavadinimus etiketėje reikėtų nurodyti
pirmiausia, tačiau toliau nurodytos taisyklės gali būti naudingos atrenkant tokių cheminių
medžiagų pavadinimus. Kalbant apie neadityvų pavojų sveikatai (pavyzdžiui,
mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, kancerogeniškumas, toksinis poveikis
reprodukcijai, kvėpavimo takų ar odos jautrinimas ir specifinio toksiškumo konkrečiam
organui, 1 ir 2 kat.), pažymėtina, kad visos mišinyje esančios sudedamosios dalys, kurių
kiekis atitinka arba viršija bendrąją ribinę koncentraciją (GCL) arba konkrečią
koncentracijos ribą (SCL), turėtų būti laikomi „iš esmės keliančiais didžiausius pavojus
sveikatai“, kaip apibrėžta CLP reglamento 18 straipsnio 3 dalies b punkte, ir nurodyti
etiketėje. Adityvių pavojų sveikatai atveju, kaip apibrėžta CLP reglamento 18 straipsnio
3 dalies b punkte (pavyzdžiui, ūmus toksiškumas, odos ėsdinimas, smarkus akių
pažeidimas, specifinis toksiškumas konkrečiam organui (3 kat.) ir plaučių pakenkimo
pavojus prarijus), visi mišinyje esančios sudedamosios dalys, kurių kiekis atitinka arba
viršija GCL arba SCL, turėtų būti nurodyti etiketėje. Tačiau jeigu yra keletas sudedamųjų
dalių, dėl kurių nustatoma konkretaus pavojaus klasifikacija, etiketėje reikia nurodyti tik
tas sudedamąsias dalis, kurios turi didžiausią įtaką nustatant klasifikaciją, pavyzdžiui,
didžiausios koncentracijos sudedamosios dalys arba sudedamosios dalys, kurių kiekis
labiausiai atitinka GCL arba SCL, todėl kitų sudedamųjų dalių, kurių įtaka klasifikacijai
nėra tokia didelė, nurodyti nereikia. Be to, mišiniams, kuriuose yra kvėpavimo takus ar
odą dirginančių medžiagų, taikomos konkrečios ženklinimo taisyklės (žr. CLP reglamento
I priedo 3.4.3 lentelę ir II priedo 2.8 punktą).
Atkreipkite dėmesį, kad, nors UFI yra elementas, kuris naudojamas atpažinimo tikslais
pagal CLP reglamento VIII priedą, tai nėra produkto identifikatorius, kaip apibrėžta CLP
reglamento 18 straipsnyje. UFI yra (privaloma) papildomos informacijos dalis (CLP
reglamento 25 straipsnio 7 dalis) (žr. šio rekomendacijų dokumento 4.8.1.1 skirsnį ir
Rekomendacijas dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis
priemonėmis, kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai situacijose – CLP reglamento VIII
priedas).
Tam tikrų ne tokių pavojingųjų medžiagų, esančių mišinio sudėtyje, gamintojas,
importuotojas arba tolesnis naudotojas gali prieiti prie išvados, kad, atskleidus cheminės
medžiagos identifikatorius, kuriuos privaloma nurodyti etiketėje arba SDS, gali kilti
pavojus jo verslo konfidencialumui arba intelektinės nuosavybės teisėms. Tokiais
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atvejais jis gali pateikti prašymą ECHA, kad jam būtų suteiktas leidimas naudoti
alternatyvų cheminį pavadinimą pagal CLP reglamento 24 straipsnį. Toks alternatyvus
pavadinimas turėtų būti bendresnio pobūdžio pavadinimas, kuriame atsispindėtų
svarbiausios funkcinės cheminės grupės, arba alternatyvus įvardijimas. Sąlygos,
kuriomis gali būti leidžiama naudoti alternatyvų pavadinimą, nustatytos CLP reglamento
I priedo 1 dalies 1.4 skirsnyje.
Tokie prašymai apmokestinami mokesčiu, kuris nustatomas pagal Komisijos reglamento
(ES) Nr. 440/2010 (Mokesčių reglamento) 3 straipsnį. Kai prašymą pateikia labai maža,
mažoji arba vidutinė įmonė (MVĮ) 21, ECHA taiko sumažintą mokestį, kaip nustatyta
Mokesčių reglamento 24 straipsnio 2 dalyje ir I priede.
Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti prašymą leisti naudoti alternatyvų cheminį
mišinyje esančios medžiagos pavadinimą, rasite techniniuose nurodymuose, kurie
pateikti REACH ir CLP dokumentacijos rengimo vadove: Kaip parengti prašymą dėl
mišinio cheminės medžiagos alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo. Taip pat
pravartu apsilankyti šiame ECHA svetainės skyrelyje:
https://echa.europa.eu/lt/support/dossier-submission-tools/reach-it/requesting-analternative-chemical-name-in-mixtures.

4.3 Pavojaus piktogramos
4.3.1 Bendroji informacija
Pavojaus piktograma yra grafinis vaizdas, kuriuo perteikiama informacija apie atitinkamą
pavojų (taip pat žr. CLP reglamento 2 straipsnio 3 dalyje ir 31 straipsnio 2 dalyje
pateiktą apibrėžtį). Pagal CLP reglamento 19 straipsnį nuo cheminės medžiagos arba
mišinio klasifikavimo priklauso tai, kokios pavojaus piktogramos turi būti pateikiamos
etiketėje. Informacija apie pavojaus piktogramų priskyrimą konkrečioms pavojingumo
klasėms ir kategorijoms ar diferenciacijoms taip pat pateikiama CLP reglamento V
priede.
Dabar naudojamos devynios skirtingos piktogramos. Nors atskirai pavojingumo klasei
arba kategorijai paprastai priskiriama tik viena piktograma, kelias pavojų diferenciacijas
reikia ženklinti dviem piktogramomis: tai yra cheminės medžiagos ir mišiniai,
klasifikuojami kaip savaime reaguojantys, B tipo, arba kaip B tipo organiniai peroksidai
(taip pat žr. kitus skirsnius). Taip pat reikėtų pažymėti, kad kai kurios piktogramos tinka
kelioms pavojingumo klasėms ir kategorijoms.

4.3.2 Forma, spalva ir matmenys
Etiketės spalva ir forma turi būti tokios, kad pavojaus piktograma ir jos fonas būtų
aiškiai matomi. Pavojaus piktogramos turi būti pasukto kvadrato formos, t. y. rombo
formos skaitant etiketę horizontaliai, be to, turi būti pateiktas juodos spalvos simbolis
baltame fone su raudonu apvadu (žr. CLP reglamento I priedo 1.2.1 skirsnį). Tikslus
raudonos spalvos atspalvis, t. y. spalvos numeris „Pantone“ klasifikacijos sistemoje, nėra
nurodytas ir etikečių rengėjai jį gali rinktis savo nuožiūra.

21

MVĮ apibrėžtis pateikta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB.
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Kiekviena pavojaus piktograma turi užimti bent vieną penkioliktąją minimalaus etiketės
ploto, skirto informacijai, kurią privaloma pateikti pagal CLP reglamento 17 straipsnį,
tačiau minimalus piktogramos plotas neturi būti mažesnis negu 1 cm2. Mažiausi etikečių
ir piktogramų matmenys nurodyti CLP reglamento I priedo 1.3 lentelėje. Kalbant apie
piktogramas, pažymėtina, kad šie minimalūs matmenys reiškia pačios piktogramos
raudono rėmelio matmenis, o ne menamo kvadrato, kuriame pateikiama piktograma,

dydį:
Teisingi išmatavimai

Neteisingi išmatavimai

Toliau kaip piktogramos pavyzdys parodytas šauktuko simbolis (piktograma GHS07). Juo
žymimos įvairių pavojų sveikatai klasės ir mažesnio pavojingumo kategorijos (žr. CLP
reglamento V priedo 2 dalį):

Spausdinti tinkamos piktogramos yra pateiktos parsisiųsti nemokamai internete
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.

4.3.3 Pirmumo taisyklės
Kai cheminės medžiagos ir mišiniai klasifikuojami pagal ne vieną, o daugiau pavojų,
etiketėje gali reikėti pateikti kelias piktogramas. Tokiais atvejais reikia patikrinti, ar
taikytinos CLP reglamento 26 straipsnyje nustatytos pirmumo taisyklės. Paprastai
etiketėje turi būti pateikiamos didžiausio pavojingumo kategoriją kiekvienoje
pavojingumo klasėje atitinkančios piktogramos. Ši taisyklė taip pat būtų taikoma tais
atvejais, kai yra nustatyta tiek suderinta, tiek nesuderinta (t. y. savarankiška) cheminės
medžiagos klasifikacija (žr. CLP reglamento 26 straipsnio 2 dalį).
Be to, CLP reglamente nustatytos konkrečių pavojaus piktogramų ir klasifikacijos pirmumo
taisyklės:


fizinių pavojų atveju, jeigu etiketėje pateikta piktograma GHS01 (sprogstanti
bomba), piktogramų GHS02 (liepsna) ir GHS03 (liepsnojantis lankas) naudoti
neprivaloma…

privaloma

neprivaloma

neprivaloma
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… išskyrus atvejus, kai privaloma pateikti daugiau kaip vieną piktogramą, t. y. kai
cheminės medžiagos ir mišiniai klasifikuojami kaip savaime reaguojantys, B tipo,
arba kaip B tipo organiniai peroksidai (žr. CLP reglamento I priedą);



fizinių pavojų ir pavojų sveikatai atvejais, jeigu etiketėje pateikiama piktograma
GHS02 (liepsna) arba GHS06 (kaukolė ir sukryžiuoti kaulai), piktogramos GHS04
(dujų balionas) naudoti neprivaloma22:
arba

privaloma





privaloma

neprivaloma

pavojų sveikatai atvejais, jeigu etiketėje pateikiama piktograma GHS06 (kaukolė ir
sukryžiuoti kaulai), piktogramos GHS07 (šauktuko) naudoti negalima:

pavojų sveikatai atvejais, jeigu etiketėje pateikiama piktograma GHS05 (ėsdinimas),
piktogramos GHS07 (šauktuko) negalima naudoti dėl odos ar akių dirginimo…

…tačiau ji vis vien turi būti naudojama perspėjant apie kitus pavojus.


esant pavojams sveikatai, jeigu etiketėje pateikiama piktograma GHS08 (pavojus
sveikatai), reiškianti kvėpavimo takų jautrinimą, piktogramos GHS07 (šauktuko)
negalima naudoti dėl odos jautrinimo ar odos arba akių dirginimo...

…tačiau ji vis vien turi būti naudojama perspėjant apie kitus pavojus.
Jeigu cheminei medžiagai arba mišiniui priskiriama papildoma pavojingumo frazė
EUH071 („Ėsdinantys kvėpavimo takus“), galima naudoti ėsdinimą reiškiančią
piktogramą (GHS05) (žr. CLP reglamento I priedo 3.1.3 lentelės 1 pastabą). Kai tai
Ši pirmumo taisyklė nustatyta 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 286/2011 (2asis CLP reglamento priderinimas prie technikos pažangos).
22
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daroma, etiketėje neturi būti piktogramos GHS07 (šauktuko) dėl STOT (vienkartinis
poveikis) 3 kategorijos (kvėpavimo takų sudirginimo), taip pat pavojingumo frazės H335
(„Gali sudirginti kvėpavimo takus“).
Jeigu cheminės medžiagos ir mišiniai turi būti ženklinami pagal CLP reglamentą ir
pavojingų prekių vežimo taisykles, CLP piktograma (-os), kurią (-ias) reikia nurodyti
etiketėje, gali būti nepateikiama (-os) išorinėje arba bendroje pakuotėje tais atvejais, kai
CLP piktograma (-os) ir pavojingų prekių vežimo piktograma (-os) yra susijusi (-ios) su
tuo pačiu pavojumi (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.4 skirsnį).

4.3.4 Neryškios piktogramos
Rengiant pavojingumo etiketes pagal įprastą praktiką naudojami iš anksto atspausdinti
etikečių šablonai su rombų pavidalo rėmeliais (pirma atspausdinamas etiketės fonas, o
tada ant jo spausdinama konkreti etiketės informacija). Taip gali būti gaunamos etiketės
su tam tikru iš anksto atspausdintų tuščių rombų skaičiumi ir ne visi jie gali būti
reikalingi įmonei, nupirkusiai iš anksto atspausdintas etiketes. Tokiu atveju vieną arba
daugiau iš atspausdintų rombų pavidalo rėmelių gali reikėti palikti tuščią.
CLP reglamente nėra aiškaus draudimo dėl tuščių rėmelių naudojimo. Vis dėlto bet kokia
informacija, pateikiama kartu su minimalia privaloma ženklinimo informacija, neturi
prieštarauti privalomajai etiketės informacijai ar versti abejoti jos pagrįstumu (CLP
reglamento 25 straipsnio 3 dalis), o dėl tuščių raudonos spalvos rėmelių gali kilti
klausimų. Jeigu tuščių raudonų rėmelių išvengti neįmanoma, rekomenduojama juos
visiškai uždengti ant viršaus atspausdinant vientisą juodos spalvos plotą (žr. pavyzdį 1
paveiksle).

A cheminė
medžiaga
Pavojinga
Smarkiai reaguoja su vandeniu.
Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime
užsidegti.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones. Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti
į vėsų vandenį. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant
nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu / čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Daugiau informacijos apie saugų naudojimą pateikiama saugos duomenų lape.

Bendrovė X

Y gatvė, Z (miestas)

Telefonas +49 (0) 0000 000000

ltŽenklinimo ir pakavimo rekomendacijos
34

Versija 4.0 – 2019 m. kovas

1 paveikslas. Užtamsinti tušti rombo pavidalo rėmeliai
Tušti rėmeliai užtamsinami siekiant nesudaryti įspūdžio, kad reikiami pavojaus simboliai
galėjo būti nepateikti etiketėje dėl spausdinimo klaidos.
Taip pat žr. CLP klausimų ir atsakymų skilties klausimą ID=240 (skelbiama adresu
http://echa.europa.eu/ltsupport/qas-support/qas).

4.4 Signaliniai žodžiai
Signaliniu žodžiu nurodomas santykinis konkretaus pavojaus pavojingumo laipsnis.
Etiketėje privaloma nurodyti atitinkamą signalinį žodį pagal pavojingosios medžiagos
arba mišinio klasifikaciją: dėl didesnių pavojų rašomas signalinis žodis „Pavojinga“, o dėl
mažesnių – signalinis žodis „Atsargiai“ (žr. CLP reglamento 20 straipsnį).
Su kiekviena konkrečia klasifikacija susijęs būdingas signalinis žodis nurodomas
lentelėse, kuriose pateikiami etiketės elementai, kuriais privaloma žymėti kiekvieną CLP
reglamento I priedo 2–5 dalyse nustatytą pavojingumo klasę. Tam tikros pavojingumo
kategorijos, pavyzdžiui, 1.6 poklasio sprogmenys, signaliniu žodžiu nežymimos.
Kai cheminė medžiaga arba mišinys klasifikuojamas pagal ne vieną, o daugiau pavojų,
etiketėje turi būti pateikiamas tik vienas signalinis žodis. Tokiais atvejais pirmenybė
teikiama signaliniam žodžiui „Pavojinga“, o signalinis žodis „Atsargiai“ neturi būti
pateikiamas.

4.5 Pavojingumo frazės
CLP pavojingumo etiketėse taip pat privaloma pateikti atitinkamas pavojingumo frazes,
kuriomis apibūdinamas cheminės medžiagos ar mišinio keliamų pavojų pobūdis ir
pavojingumo laipsnis (žr. CLP reglamento 21 straipsnį).
Kiekvienai pavojingumo klasei ir kategorijai / diferenciacijai suteikiamos pavojingumo
frazės nustatytos CLP reglamento I priedo 2–5 dalių lentelėse. Pavyzdžiui, pavojingumo
frazė H302 („Kenksminga prarijus“), kuri priskiriama ūmaus toksiškumo prarijus 4
kategorijai. Pavojingumo frazių formuluotės pateiktos CLP reglamento III priedo 1.1, 1.2
ir 1.3 lentelėse.
Tam tikrais atvejais gali prireikti pateikti daugiau informacijos, kad būtų papildyta
pavojingumo frazė23, pavyzdžiui, nurodyti poveikio būdą arba veikiamą organą esant tam
tikriems pavojams sveikatai, t. y. CMR, STOT (vienkartinis poveikis) (1 ir 2 kategorijos)
ir STOT (kartotinis poveikis) pavojingumo klasėms. Pavyzdžiui:


STOT (kartotinis poveikis) 1 kategorijos atveju pavojingumo frazė H372 („Kenkia
organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai“) turi būti papildyta
nurodant veikiamus organus, jeigu jie žinomi, ir poveikio būdą, jeigu yra
patikimai įrodyta, kad kiti poveikio būdai to pavojaus nekelia, pavyzdžiui, H372
(„Kenkia kepenims, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai per odą“);



STOT (vienkartinis poveikis) 1 kategorijos atveju frazėje gali prireikti taip pat
nurodyti poveikio būdą arba veikiamą organą, pavyzdžiui, H370 („Kenkia
kepenims prarijus“).

Atminkite, kad tai nėra papildoma ženklinimo informacija, kaip apibrėžta CLP reglamento
25 straipsnyje. Tai veikiau papildoma informacija apie pavojus, kurią privaloma įtraukti į pačią
pavojingumo frazę, papildant standartinę jos formuluotę.
23
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Toksiškumo reprodukcijai atveju pavojingumo frazės H360 („Gali pakenkti vaisingumui
arba negimusiam vaikui“) ir H361 („Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam
vaikui“) nurodo bendrą susirūpinimą. Šias bendro pobūdžio pavojingumo frazes galima
pakeisti pavojingumo frazėmis, kuriose atsispindi konkretus susirūpinimo poveikis (jei jis
žinomas) pagal CLP reglamento VI priedo 1.1.2.1.2 skirsnį (pavyzdžiui, H360F „Gali
pakenkti vaisingumui“, H361d „Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui“,
H360Df „Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui“).
Jeigu cheminės medžiagos klasifikacija yra suderinta ir įtraukta į CLP reglamento VI
priedo 3 dalį, etiketėje turi būti naudojama atitinkama šiai klasifikacijai priskiriama
pavojingumo frazė (-ės). Atminkite, kad tam tikrais atvejais suderintos klasifikacijos,
kurios CLP reglamento VI priedo 3 dalyje pažymėtos žvaigždute, yra būtina klasifikacija,
be to, remiantis turimais duomenimis, gali prireikti priskirti griežtesnę klasifikaciją bei
atitinkamą pavojingumo frazę. Be to, pavojingumo frazes gali prireikti pateikti ir tais
atvejais, kai tam tikros tos pačios cheminės medžiagos klasifikacijos dalys nėra
suderintos, t. y. pavojingumo klasės arba diferenciacijos neįtrauktos į VI priedo sąrašą
(žr. CLP reglamento 4 straipsnio 3 dalį).
CLP reglamento III priedo 1.2 lentelėje apibrėžiama, kurias jungtines pavojingumo
frazes leidžiama naudoti24. Dabar leidžiama sujungti dėl ūmaus toksiškumo naudojamas
pavojingumo frazes, kurios siejamos su skirtingais poveikio būdais, tačiau yra susijusios
su ta pačia pavojingumo kategorija. Tokios frazės gali būti pateikiamos etiketėje ir SDS:
pavyzdžiui, esant 3 kategorijos poveikiui medžiagos prarijus ir jai susilietus su oda,
pateikiamos frazės H301 + H311 („Toksiška prarijus arba susilietus su oda“).
Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys klasifikuojamas kaip priklausantis kelioms
pavojingumo klasėms arba vienos pavojingumo klasės diferenciacijoms, etiketėje
privaloma pateikti visas dėl tos klasifikacijos reikalingas pavojingumo frazes, išskyrus
atvejus, kai akivaizdu, kad jos kartojasi arba yra nereikalingos (žr. CLP reglamento
27 straipsnį). Pavyzdžiui, jeigu priskiriama pavojingumo frazė H314 („Smarkiai nudegina
odą ir pažeidžia akis“), pavojingumo frazės H318 („Smarkiai pažeidžia akis“) galima
nepateikti (taip pat žr. CLP kriterijų taikymo gairių 3.3.4 skirsnį). Panašiai, jeigu
priskiriama pavojingumo frazė H410 („Labai toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus“), pavojingumo frazės H400 („Labai toksiška vandens
organizmams“) galima nepateikti (taip pat žr. CLP kriterijų taikymo gairių 4.1.6 skirsnį).
Taip pat reikėtų vengti dubliavimosi ar pasikartojimo dėl cheminės medžiagos arba
mišinio, kuriam priskiriama papildoma pavojingumo frazė EUH071 („Ėsdina kvėpavimo
takus“)25. Šiuo atveju etiketėje reikėtų nepateikti pavojingumo frazės H335 („Gali
sudirginti kvėpavimo takus“), naudojamą dėl STOT (vienkartinis poveikis) 3 kategorijos
(kvėpavimo takų sudirginimas). Atkreipkite dėmesį, kad pavojingumo etiketėje ir SDS
2.2 skirsnyje pateikta informacija dėl tos pačios cheminės medžiagos arba mišinio turi
derėti.
Teisinga pavojingumo frazių formuluotė, kuri turi būti pateikiama etiketėje, CLP
reglamento III priede nurodyta visomis ES kalbomis. Pavojingumo frazes viena kalba
etiketėje privaloma grupuoti kartu su atsargumo frazėmis ta pačia kalba (žr. šio
rekomendacijų dokumento 3.3 skirsnį).

4.6 Atsargumo frazės
CLP pavojingumo etiketėse privaloma nurodyti atitinkamas atsargumo frazes, kuriose
rekomenduojamos priemonės, skirtos apsisaugoti nuo neigiamo poveikio, kurį sukelia
cheminės medžiagos arba mišinio pavojai, arba kuo labiau sumažinti cheminės
24

2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2011.

25

Taip pat žr. CLP reglamento I priedo 3.1.3 lentelės 1 pastabą.
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medžiagos arba mišinio įtaką žmonių sveikatai arba aplinkai (žr. CLP reglamento 22
straipsnį). Pavyzdžiui, atsargumo frazė P373 („NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia
sprogmenis“). Visas kiekvienai pavojingumo klasei ir kategorijai / diferenciacijai
priskiriamų atsargumo frazių sąrašas pagal jų raidinius skaitmeninius kodus pateiktas
CLP reglamento I priedo 2–5 dalių lentelėse, kuriose nurodyti kiekvienai pavojingumo
klasei privalomi etiketės elementai.
Atsargumo frazes privaloma parinkti pagal CLP reglamento 22 ir 28 straipsnių nuostatas
ir IV priedo 1 dalį: renkantis jas bet kokiu atveju privalu atsižvelgti į naudojamas
pavojingumo frazes, numatytą arba nustatytą cheminės medžiagos ar mišinio naudojimo
būdą (-us), taip pat pagrindines instrukcijas, pateiktas CLP reglamento IV priedo 6.1–
6.5 lentelių „Naudojimo sąlygų“ stulpeliuose. Reikėtų vengti informacijos kartojimo ir
nereikalingų frazių. Kai cheminė medžiaga arba mišinys tiekiamas plačiajai visuomenei,
etiketėje apskritai26 privaloma pateikti vieną atsargumo frazę dėl tos medžiagos ar
mišinio šalinimo ir dėl pakuotės šalinimo (žr. CLP reglamento 28 straipsnio 2 dalį).
Paprastai etiketėje privaloma pateikti ne daugiau kaip šešias atsargumo frazes, išskyrus
atvejus, kai jų būtina pateikti daugiau atsižvelgiant į pavojų pobūdį ir rimtumą (žr. šio
rekomendacijų dokumento C pavyzdį, pateiktą 7.4 skirsnyje).
Patarimų, kaip parinkti tinkamiausias atsargumo frazes, galima rasti šio rekomendacijų
dokumento 7 skirsnyje.
CLP reglamento IV priedo 2 dalyje visomis ES kalbomis išvardytos tikslios atsargumo
frazių formuluotės, kokios jos turi būti pateiktos etiketėse. Jeigu esama skirtingų
atsargumo frazių vertimo variantų, tinkamiausia formuluotė paprastai būna ta, kuri
pateikta CLP reglamento vertime į atitinkamos šalies kalbą. Atsargumo frazės viena
kalba etiketėje turi būti grupuojamos kartu su pavojingumo frazėmis ta pačia kalba (žr.
šio rekomendacijų dokumento 3.3 skirsnį).

4.7 Pavojingumo ir atsargumo frazių kodai
Pavojingumo ir atsargumo frazės kodifikuojamos naudojant unikalų raidinį skaitmeninį
kodą, sudarytą iš vienos raidės ir trijų skaitmenų tokia tvarka:


raidė „H“ – „pavojingumo frazė“ arba „P“ – „atsargumo frazė“;



pavojingumo frazių pirmas skaitmuo reiškia pavojaus pobūdį (fiziniai pavojai – 2,
pavojai sveikatai – 3, pavojai aplinkai – 4), o kiti du skaitmenys atitinka pavojų
numeracijos seką, pavyzdžiui, sprogumas (kodai nuo 200 iki 210), degumas (kodai
nuo 220 iki 230) ir pan.;



rizikos frazės, kurios perimtos iš DSD ir DPD, tačiau dar neįtrauktos į JT GHS
sistemą, žymimos kodais, prasidedančiais raidėmis „EUH“;



atsargumo frazių pirmas skaitmuo reiškia vieną iš penkių frazių tipų, t. y. bendrosios
frazės (1), frazės dėl prevencijos (2), frazės dėl reakcijos (3), frazės dėl laikymo (4)
ir frazės dėl pašalinimo (5), o kitais dviem skaitmenimis žymima pačių frazių
numeracijos seka.

Jeigu yra aišku, kad cheminės medžiagos ar mišinio arba pakuotės pašalinimas nekelia pavojaus
žmonių sveikatai ar aplinkai, atsargumo frazės dėl šalinimo nereikalaujama pateikti.
26
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Pavojingumo ir atsargumo frazių kodų intervalai, kurie taikomi CLP reglamente, pateikti
4 lentelėje.
4 lentelė. CLP reglamente nustatyti pavojingumo ir atsargumo frazių kodų
intervalai
Pavojingumo frazės: H

Atsargumo frazės: P

200–299 Fizinis pavojus

100–199 Bendras

300–399 Pavojus sveikatai

200–299 Prevencija

400–499 Pavojus aplinkai

300–399 Reakcija
400–499 Laikymas
500–599 Pašalinimas

Pavojingumo ir atsargumo frazių kodų bei EUH frazių kodų etiketėje pateikti nebūtina.
Pagal CLP reglamentą etiketėje reikalaujama pateikti tik patį atitinkamų frazių tekstą.

4.8 Papildoma ženklinimo informacija
CLP reglamento 25 straipsnyje apibrėžta „papildomos informacijos“ koncepcija, kuria
siekiama įtraukti papildomą ženklinimo informaciją, neskaitant CLP reglamento 17
straipsnio a–g punktuose išvardytos informacijos. Ši papildoma ženklinimo informacija
gali būti skirstoma į dvi kategorijas – privalomą ir neprivalomą informaciją. Atkreipkite
dėmesį į tai, kad pagal CLP reglamento 25 straipsnio 6 dalį pateikti papildomą ženklinimo
informaciją apie mišinį gali būti privaloma, net jeigu jis neklasifikuojamas kaip
pavojingas.
Visą „papildomą informaciją“ paprastai privaloma pateikti papildomai informacijai skirtoje
etiketės dalyje. Tiek privaloma, tiek neprivaloma papildoma informacija turi būti
pateikiama tomis pačiomis kalbomis, kaip ir kiti CLP etiketės elementai.
Kadangi šią informaciją privaloma pateikti kartu su etiketės elementais, kurių
reikalaujama pagal CLP reglamento 17 straipsnio a–g punktus, rengiant cheminės
medžiagos arba mišinio CLP etiketę reikia atidžiai apsvarstyti, kur išdėstyti šiuos
papildomus etiketės elementus ir kiek vietos jiems skirti (taip pat žr. šio rekomendacijų
dokumento 3 pavyzdį, pateiktą 6 skirsnyje).
Komisijos reglamentu (ES) 2017/542 buvo iš dalies pakeistas CLP reglamentas nustatant
reikalavimą dėl unikalaus formulės identifikatoriaus (UFI), kuris etiketėje nurodomas
kaip papildoma informacija pagal 25 straipsnio 7 dalį (žr. šio rekomendacijų dokumento
4.8.1.1 skirsnį)27. Tačiau nėra jokių konkrečių taisyklių dėl UFI vietos etiketėje: jis gali
būti nurodomas etiketės skiltyje „papildoma informacija“, kaip aprašyta pirmiau, arba
(naudojant UFI žymeklį) pateikiamas greta produkto pavadinimo arba prekybinio
pavadinimo. Praktiniais sumetimais UFI taip pat būtų galima atspausdinti ant pakuotės,

Komisijos reglamentu (ES) 2017/542 taip pat buvo iš dalies pakeistas CKP reglamentas įterpiant
VIII priedą.
27
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jeigu jis išlieka netoli kitos ženklinimo informacijos 28. Bet kuriuo atveju UFI turėtų būti
aiškiai matomas ir lengvai randamas skubiais atvejais (jo pagrindinė paskirtis – padėti
asmeniui, kuris imasi neatidėliotinų priemonių sveikatai ekstremaliose situacijose,
nustatyti produkte naudojamą mišinį).
Privaloma papildoma informacija, jei ji pateikiama, turi būti lengvai
atpažįstama ir skaitoma. Žinoma, jeigu etiketėje trūksta vietos, jai teikiama
pirmenybė, palyginti su bet kokia neprivaloma papildoma informacija.

4.8.1 Privaloma papildoma ženklinimo informacija
Privaloma papildoma ženklinimo informacija apima:


papildomas pavojingumo frazes, naudojamas dėl tam tikrų fizinių ir poveikio
sveikatai savybių. Šios frazės kodifikuojamos kaip „EUH“ frazės, pavyzdžiui,
EUH014 „Smarkiai reaguoja su vandeniu“. Dėl kai kurių suderintos klasifikacijos
cheminių medžiagų naudojamos papildomos pavojingumo frazės yra įtrauktos į
CLP reglamento VI priedo 3 dalį;



papildomas tam tikriems mišiniams skirtas frazes, pavyzdžiui, EUH204 „Sudėtyje
yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją“ (žr. CLP reglamento II priedo 2 dalį).
Šioms frazėms taip pat priskirti EUH kodai, taigi jų pateikimo tvarka suderinta su
papildomomis pavojingumo frazėmis;



papildomą frazę EUH401 „Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus“, skirta pavojingosioms
medžiagoms ir mišiniams, kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB29 (žr. CLP
reglamento II priedo 4 dalį);



etiketės elementu pagal kitus ES teisės aktus (žr. CLP reglamento 32 straipsnio 6
dalį), pavyzdžiui:
–

pagal REACH reglamentą privalomą autorizacijos numerį;

–

naudojamų paviršinio aktyvumo medžiagų ir kvapų sąrašą pagal
Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (su pakeitimais);

–

biocidinio produkto autorizacijos liudijimo numerį pagal Biocidinių produktų
reglamentą (ES) Nr. 528/2012;

–

Direktyvos dėl aerozolių balionėlių 75/324/EEB (su pakeitimais) ženklinimo
nuostatas (įskaitant degumą), arba

Atkreipkite dėmesį, kad CARACAL pritarė galimybei UFI spausdinti ant pakuotės netoli kitos
ženklinimo informacijos, užuot tai darius ant pačios etiketės. Nors Europos Komisija ir dauguma
valstybių narių mano, kad tai yra leistina skaitant kartu CLP reglamento 32 straipsnio 4 dalį ir 31
straipsnio 5 dalį, remiantis tam tikrų valstybių narių pastabomis, diskusijos dėl šio teisinio aiškinimo
turi būti užbaigtos atsakant į klausimą, ar pagal dabartinę teisinę formuluotę minėtas nuostatas
galima skaityti kartu, arba, ar reikalinga pakeisti CLP reglamento VIII priedo A dalies 5.2 skirsnį ir
25 straipsnio 7 dalį.
28

Panaikinta ir pakeista 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, įsigaliojusiu nuo 2011 m. birželio
14 d.
29
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lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį pagal Direktyvą 2004/42/EB30.

Kita papildoma privaloma informacija gali būti:


konkreti informacija apie reagavimą, kaip nurodyta skliaustuose atsargumo
frazėse P320 „Būtinas skubus specialus gydymas (žr. … šioje etiketėje)“ ir P321
„Specialus gydymas (žr. … šioje etiketėje)“ CLP reglamento IV priede, pavyzdžiui,
„žr. papildomą pirmosios pagalbos instrukciją šioje etiketėje“ arba „žr. papildomą
instrukciją dėl priešnuodžio skyrimo šioje etiketėje“. Taip pat žr. 5 lentelę ir frazių
parinkimo lenteles, pateikiamas šio rekomendacijų dokumento 7.3 skirsnyje);



kai mišiniuose yra sudedamųjų dalių, kurių ūmus toksiškumas nežinomas ir kurių
koncentracija 1 proc. ar daugiau, – frazė „x procentų mišinio sudaro
sudedamoji (-osios) dalis (-ys), kurios (-ių) ūmus toksiškumas nežinomas“ (žr.
CLP reglamento I priedo 3.1.3.6.2.2 skirsnį). Šią frazę taip pat reikia nurodyti
SDS tais atvejais, kai jis pateikiamas31. Be to, pavojų gali būti tinkama
diferencijuoti remiantis poveikio būdu, pavyzdžiui, „x procentų mišinio sudaro
sudedamoji (-osios) dalis (-ys), kurios (-ių) ūmus toksiškumas (prarijus,
susilietus su oda, įkvėpus) nežinomas“, ypač kai cheminė medžiaga taip pat
klasifikuojama pagal kitus pavojus ir kai svarbu nurodyti poveikio būdą (taip pat
žr. CLP kriterijų taikymo gaires);



mišinių atveju, kai neturima naudingos informacijos apie vienos ar daugiau
atitinkamų sudedamųjų dalių trumpalaikį (ūmų) ir (arba) ilgalaikį (lėtinį) pavojų
vandens aplinkai, – frazė „x procentų sudėties sudaro nežinomo pavojingumo
vandens aplinkai medžiaga“ (žr. CLP reglamento I priedo 4.1.3.6.1 punktą). Ši
frazė turi būti pateikta etiketėje ir SDS.



Mišinių, kuriems taikomi pateikimo reikalavimai pagal CLP reglamento 45
straipsnį ir VIII priedą, atveju, kai taikytina, reikia nurodyti UFI (žr. šio
rekomendacijų dokumento 4.8.1.1 skirsnį).

Pagal CLP reglamentą papildoma ženklinimo informacija turi būti pateikta specialiame
papildomame etiketės informacijos skyrelyje. Tiekėjas, atsižvelgdamas į CLP reglamento
25 straipsnio reikalavimus, taip pat gali nuspręsti papildomą informaciją pateikti keliose
vietose (žr. 3 ir 5 pavyzdžius, pateiktus šio dokumento 6 skirsnyje).
Be to, etiketėje pateikiamos papildomos informacijos skyrelis turėtų būti vizualiai
atskirtas nuo ženklinimo elementų pagal CLP reglamento 17 straipsnio a–g punktus,
pavyzdžiui, pateikiant šią informaciją kitoje etiketės dalyje, teksto langelyje, išskiriant
kita spalva ar kito dydžio šriftu. Vis dėlto tam tikrais atvejais gali būti nepatartina
vizualiai atskirti CLP elementų nuo privalomos papildomos ženklinimo informacijos, kurią
reikalaujama pateikti pagal kitus teisės aktus, kai pastaroji informacija yra naudinga
saugiai tvarkant ir naudojant tą cheminę medžiagą arba mišinį. Pavyzdžiui, kai
papildomomis EUH frazėmis išreiškiamas perspėjimas, panašus į tą, kuris pateikiamas
klasifikaciją atitinkančiomis pavojingumo frazėmis, patartina etiketėje sugrupuoti abiejų
rūšių frazes, kad jos viena kitą papildytų. Pavyzdžiui, dėl cheminės medžiagos, kuri
klasifikuojama kaip su vandeniu reaguojanti 1 kategorijos cheminė medžiaga,
2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų
organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir
transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies
keičianti Direktyvą 1999/13/EB.
30

31 Daugiau

informacijos apie tai, kaip parengti SDS, pateikiama Rekomendacijose, kaip pildyti saugos
duomenų lapus.
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naudojama pavojingumo frazė EUH014 „Smarkiai reaguoja su vandeniu“ yra labai panaši
į frazę H260 „Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime
užsidegti.“ (taip pat žr. 4 pavyzdį, pateiktą šio rekomendacijų dokumento 6 skirsnyje).
Dėl įskaitomumo pažymėtina, kad privaloma ženklinimo informacija, kurią reikia pateikti
pagal kitus ES teisės aktus (pavyzdžiui, lakiųjų organinių junginių kiekis, privalomas
pagal Direktyvą 2004/42/EB, arba tam tikrų sudedamųjų dalių išvardijimas, privalomas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004), neturi būti vertinama kitaip negu kita privaloma
ženklinimo informacija, kuri turi būti pateikta pagal patį CLP reglamentą. Privaloma
informacija turi būti lengvai atpažįstama ir įskaitoma ir CLP etiketėje jai turi būti
teikiama pirmenybė, palyginti su bet kokia kita neprivaloma papildoma informacija.
Privalomų papildomų etiketės elementų, kuriuos reikia įtraukti į etiketės papildomos
informacijos skyrelį, apžvalga pateikta 5 lentelėje.
5 lentelė. Privaloma papildoma ženklinimo informacija pagal CLP reglamento 25
ir 32 straipsnius
Teisės akto
nuoroda
CLP reglamento
25 straipsnio 1
dalis ir II priedo
1 dalies 1.1
skirsnis

CLP reglamento
25 straipsnio 1
dalis ir II priedo
1 dalies 1.2
skirsnis

Tipas ir taikymas
a)

b)

Kodas

Turinys / formuluotė

Papildomos pavojingumo frazės, susijusios su tam tikromis fizinėmis
cheminių medžiagų ir mišinių savybėmis. Jas reikia priskirti pagal CLP
reglamento II priede nustatytas sąlygas, kai cheminė medžiaga arba
mišinys jau suklasifikuotas pagal CLP reglamento I priede nustatytus
kriterijus. Kai kurioms suderintos klasifikacijos cheminėms
medžiagoms skirtos papildomos pavojingumo frazės yra įtrauktos į VI
priedo 3 dalį.
EUH014

„Smarkiai reaguoja su
vandeniu.“

EUH018

„Naudojama gali sudaryti
degius (sprogius) garų-oro
mišinius.“

EUH019

„Gali sudaryti sprogius
peroksidus.“

EUH044

„Gali sprogti, jei kaitinama
sandariai uždaryta.“

Papildomos pavojingumo frazės, susijusios su cheminių medžiagų ir
mišinių poveikio sveikatai savybėmis. Jas reikia priskirti pagal CLP
reglamento II priedo 1 dalies 1.2 skirsnyje nustatytas sąlygas, kai
cheminė medžiaga arba mišinys jau suklasifikuotas pagal CLP
reglamento I priede nustatytus kriterijus. Kai kurioms suderintos
klasifikacijos cheminėms medžiagoms skirtos papildomos pavojingumo
frazės yra įtrauktos į VI priedo 3 dalį. Dėl frazės EUH071 taip pat žr.
CLP reglamento I priedo 3.1.3 lentelės 1 pastabą.
EUH029

„Kontaktuodama su vandeniu
išskiria toksiškas dujas.“
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Teisės akto
nuoroda

CLP reglamento
25 straipsnio 6
dalis ir II priedo
2 dalis

Tipas ir taikymas

41

Kodas

Turinys / formuluotė

EUH031

„Kontaktuodama su rūgštimis
išskiria toksiškas dujas.“

EUH032

„Kontaktuodama su rūgštimis
išskiria labai toksiškas dujas.“

EUH066

„Pakartotinis poveikis gali
sukelti odos džiūvimą arba
skilinėjimą.“

EUH070

„Toksiška patekus į akis.“

EUH071

„Ėsdina kvėpavimo takus.“

Papildomos tam tikriems mišiniams skirtos frazės. Jas reikia priskirti
mišiniams pagal CLP reglamento II priedo 2 dalyje nustatytas sąlygas.

1. Mišiniai, kurių sudėtyje
yra švino.

EUH201

„Sudėtyje yra švino. Nenaudoti
paviršiams, kurie gali būti vaikų
kramtomi arba čiulpiami.“

EUH201A

„Atsargiai! Sudėtyje yra švino.“

2. Mišiniai, kurių sudėtyje
yra cianakrilatų.

EUH202

„Cianakrilatas.
Pavojinga.
Staigiai suklijuoja odą ir akis.
Laikyti vaikams neprieinamoje
vietoje.“

3. Cementas ir cemento
mišiniai.

EUH203

„Sudėtyje yra chromo (VI). Gali
sukelti alerginę reakciją.“

4. Mišiniai, kurių sudėtyje
yra švino.

EUH204

„Sudėtyje yra izocianatų.
Gali sukelti alerginę reakciją.“

5. Mišiniai, kurių sudėtyje
yra epoksidinių
komponentų, kurių
vidutinė molekulinė
masė ≤ 700.

EUH205

„Sudėtyje yra epoksidinių
komponentų. Gali sukelti
alerginę reakciją.“

– Jeigu pakuotės turinio
yra mažiau negu
125 ml.
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Teisės akto
nuoroda

Tipas ir taikymas

Kodas

Turinys / formuluotė

6. Plačiajai visuomenei
parduodami mišiniai,
kuriuose yra aktyviojo
chloro.

EUH206

„Atsargiai!
Nenaudoti kartu su kitais
produktais.
Gali išskirti pavojingas dujas
(chlorą).“

7. Mišiniai, kuriuose yra
kadmio (lydiniai), skirti
naudoti kietajam arba
minkštajam litavimui.

EUH207

„Atsargiai!
Sudėtyje yra kadmio.
Naudojant susidaro pavojingi
garai.
Žiūrėti gamintojo pateiktą
informaciją.
Vykdyti saugos instrukcijas“

8. Mišiniai, kurie
neklasifikuojami kaip
jautrinantys, tačiau
kuriuose yra bent viena
jautrinanti medžiaga32.

EUH208

„Sudėtyje yra (jautrinančios
medžiagos pavadinimas). Gali
sukelti alerginę reakciją.“

9. Skystieji mišiniai,
kuriuose yra halogenintų
angliavandenilių.

EUH209

„Naudojama gali tapti labai
degi.“

EUH209A

arba
„Naudojama gali tapti degi.“

10. Plačiajai visuomenei
neskirti mišiniai.
11. Aerozoliai.

EUH210

„Saugos duomenų lapą galima
gauti paprašius.“
Aerozoliams taip pat taikomos
Direktyvos 75/324/EEB
ženklinimo nuostatos.

Pagal CLP reglamento II priedo (nustatyto Komisijos reglamentu (ES) Nr. 286/2011 (CLP
reglamento 2-asis priderinimas prie technikos pažangos)) 2.8 skirsnio paskutinę pastraipą, kai
mišiniai klasifikuojami kaip jautrinantys ir jų sudėtyje yra kitos medžiagos arba medžiagų, kuri (ios) klasifikuojama (-os) kaip jautrinanti (-čios) (kartu su ta, dėl kurios mišinys taip suklasifikuotas)
ir kurios (-ių) koncentracija yra ne mažesnė negu ta, kuri nurodyta CLP reglamento I priedo 3.4.6
lentelėje, etiketėje turi būti nurodytas tos medžiagos pavadinimas arba tų medžiagų pavadinimai.
Šis (šie) pavadinimas (-ai) turėtų būti pateikiami kartu su cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kurios turi
įtakos mišinio klasifikacijai, pavadinimu (-ais). Atkreipkite dėmesį, kad frazės EUH208 kodas turi
būti naudojamas tais atvejais, kai mišiniuose, kurie neklasifikuojami kaip jautrinantys, yra
jautrinančių medžiagų. Tačiau pagal Komisijos reglamentą (ES) 2016/918 (CLP reglamento 8-asis
priderinimas prie technikos pažangos) tais atvejais, kai mišinys yra ženklinamas EUH204 kodu, kaip
nustatyta CLP reglamento II priedo 2.4 skirsnyje, arba EUH205 kodu, kaip nustatyta II priedo 2.5
skirsnyje, kodo EUH208 etiketėje galima nepateikti, kai vienintelės cheminės medžiagos, dėl kurių
reikia naudoti EUH208 kodą, yra izocianatai arba epoksidiniai komponentai.
32
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Teisės akto
nuoroda
CLP reglamento
IV priedas

CLP reglamento
I priedo
3.1.3.6.2.2
skirsnis

Tipas ir taikymas

43

Kodas

Cheminės medžiagos ir
mišiniai, kuriems priskirtos
šios atsargumo frazės:


P320 – Būtinas skubus
specialus gydymas (žr. ...
šioje etiketėje).



P321 – Specialus
gydymas
(žr. ... šioje etiketėje).

Turinys / formuluotė
Papildoma pirmosios pagalbos
instrukcija (pavyzdžiui, skirti
priešnuodį arba nedelsiant imtis
priemonių, kaip antai naudoti
specialų ploviklį) šiose
atsargumo frazėse pateikiama
skliaustuose.

Mišinys, kuriame yra
sudedamoji (-osios) dalis (ys), kurios (-ių) ūmus
toksiškumas nežinomas,
kurio koncentracija 1 proc.
arba didesnė

„x procentų mišinio sudaro
sudedamoji (-osios) dalis (-ys),
kurios (-ių) ūmus toksiškumas
nežinomas.“

CLP reglamento
I priedo
4.1.3.6.1
skirsnis

Mišinys, apie kurio vienos ar
daugiau atitinkamų
sudedamųjų dalių
trumpalaikį (ūmų) ir (arba)
ilgalaikį (lėtinį) pavojų
vandens aplinkai naudingos
informacijos neturima.

„x procentų sudėties sudaro
nežinomo pavojingumo
vandens aplinkai medžiaga.“

CLP reglamento
25 straipsnio 2
dalis

Papildoma frazė dėl
cheminių medžiagų ir
mišinių, kuriems taikoma
Direktyva 91/414/EEB33.

Etiketės
elementai, kurie
naudojami
atsižvelgiant į
kitus Bendrijos
teisės aktus
pagal CLP
reglamento 32
straipsnio 6 dalį

Pavyzdžiai:
 Reglamentas (EB)
Nr. 1907/2006 (REACH)

 Reglamentas (EB)
Nr. 648/2004 (dėl
ploviklių)

(taip pat ir saugos duomenų
lape).

(taip pat ir saugos duomenų
lape).

EUH401

„Siekiant išvengti žmonių
sveikatai ir aplinkai keliamos
rizikos, būtina vykdyti
naudojimo instrukcijos
nurodymus.“

 Autorizacijos liudijimo
numeris.
 Ženklinimo frazės, susijusios
su apribojimais, nustatytais
REACH reglamento XVII
priede, pavyzdžiui, „Skirta
tik profesionaliems
naudotojams“.
 Išvardijamos nurodytos
sudedamosios dalys, tokios
kaip anijoninės paviršinio
aktyvumo medžiagos,
balinimo deguonies pagrindu
priemonės, fermentai,
dezinfekavimo priemonės,
optiniai balikliai ir kvapai.

Panaikinta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, įsigaliojusiu nuo 2011 m. birželio 14 d.
33
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Teisės akto
nuoroda

CLP reglamento
25 straipsnio 7
dalis ir II priedo
1 dalies 5
skirsnis34

Tipas ir taikymas

Kodas

Turinys / formuluotė

 Direktyva 75/324/EEB dėl
aerozolių balionėlių
(ADD)

 Įskaitant degumo
ženklinimą.

 Direktyva 2004/42/EB dėl
lakiųjų organinių junginių
(LOJ)

 Lakiųjų organinių junginių
kiekis.

 Biocidinių produktų
reglamentas (ES)
Nr. 528/2012

 Pavyzdžiui, biocidinio
produkto autorizacijos
liudijimo numeris.

Mišinių, kurių klasifikacija
nustatoma atsižvelgiant į
poveikį sveikatai arba fizinį
poveikį ir kuriems taikomi
pateikimo reikalavimai pagal
CLP reglamento 45 straipsnį,
unikalus formulės
identifikatorius (UFI) (žr. šio
rekomendacijų dokumento
4.8.1.1 skirsnį).

Nėra
informacijo
s

Unikalus 16 raidžių ir
skaitmenų kodas35, pavyzdžiui:
UFI: VDU1-414F-1003-1862

4.8.1.1 Unikalus formulės identifikatorius (UFI)
Unikalus formulės identifikatorius (UFI) – tai unikalus raidinis skaitmeninis kodas, kurį
naudojant informacija apie mišinį, pateikta pagal CLP reglamento 45 straipsnį, susiejama
su konkrečiu rinkai pateikiamu produktu (daugiau informacijos pateikiama ECHA
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurų svetainėje adresu
https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/home).
UFI yra privalomas visiems pavojingiems mišiniams, dėl kurių reikalaujama pateikti
informaciją pagal CLP reglamento 45 straipsnį, t. y. visiems mišiniams, kurie pateikiami
ES rinkai ir pagal CLP klasifikuojami kaip pavojingi atsižvelgiant į jų poveikį sveikatai
arba fizinį poveikį. Įmonės, iš kurių reikalaujama pateikti informaciją (tolesni naudotojai
ir importuotojai), UFI mišinio etiketėje turi nurodyti prieš pateikdami mišinį rinkai
(taikomos tam tikros išimtys, daugiau informacijos pateikiama Rekomendacijose dėl
suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis, kurių reikia imtis
ekstremaliose sveikatai situacijose – CLP reglamento VIII priedas).
UFI turi būti atspausdintas ant etiketės arba prie jos pritvirtintas. Praktiniais sumetimais
UFI taip pat gali būti atspausdinamas ant pakuotės, jeigu jis išlieka netoli kitų ženklinimo
elementų36. Jeigu už ženklinimą atsakingas asmuo nusprendžia pritvirtinti UFI prie
34

Žr. Komisijos reglamentą (ES) 2017/542.

Daugiau informacijos pateikiama UFI generatoriaus naudotojo vadove ir ECHA apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurų svetainėje https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/publications.
35

Atkreipkite dėmesį, kad CARACAL pritarė galimybei UFI spausdinti ant pakuotės netoli kitos
ženklinimo informacijos, užuot tai darius ant pačios etiketės. Nors Europos Komisija ir dauguma
36
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etiketės, lipdukas turėtų būti tvirtai priklijuotas prie etiketės, kad neatsiskirtų ją įprastai
tvarkant ir naudojant.
Pagal CLP reglamento 25 straipsnio 7 dalį UFI laikomas privaloma papildoma ženklinimo
informacija ir jį paprastai privaloma nurodyti papildomai informacijai skirtoje etiketės
skiltyje. Tačiau, kita vertus, siekiant didesnio matomumo ir padėti naudotojui atpažinti
produktą, UFI (naudojant UFI žymeklį) gali būti pateikiamas netoli produkto
identifikatorių.
UFI kodo pradžioje privaloma didžiosiomis raidėmis užrašyti akronimą „UFI“.
UFI taip pat turi būti užrašytas aiškiai (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.2 skirsnį,
kuriame aprašomi etiketės elementų aiškumo, įskaitomumo ir dydžio aspektai) ir
neištrinamai.
Reikalavimas naudoti UFI mišiniams, apie kuriuos dar nepranešta pagal nacionalinės
teisės aktus, palaipsniui įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. atsižvelgiant į mišinio paskirtį
(daugiau informacijos apie taikymo datas žr. Rekomendacijų dėl suderintos informacijos,
susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis, kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai
situacijose – CLP reglamento VIII priedas 3.4.1 skirsnį). Mišinių, apie kuriuos jau
pranešta pagal nacionalines schemas, iki 2025 m. sausio 1 d. nereikia pakartotinai
ženklinti siekiant į ženklinimą įtraukti UFI. Tačiau jeigu iki tos datos reikia atnaujinti
pateiktą informaciją, įmonė turi laikytis VIII priedo reikalavimų ir iš naujo paženklinti
savo mišinius naudodama UFI kodus arba pridėti UFI kodus prie etiketės prieš
pateikdama rinkai mišinius, apie kuriuos pateikta informacija buvo atnaujinta. Jeigu
įmonė informaciją pagal CLP reglamento VIII priedą pateikia iki taikytino termino, UFI
etiketėje rekomenduojama nurodyti be reikalo nedelsiant.
Atkreipkite dėmesį, kad:


Pavojingų mišinių, kuriems pagal CLP reglamento 45 straipsnį taikomas
reikalavimas pateikti informaciją, atveju UFI turi būti matomas ant etiketės arba
ant pakuotės greta kitos ženklinimo informacijos. Jeigu pavojingi mišiniai yra
skirti pramoniniam naudojimui37, UFI gali būti nurodomas ir SDS 1.1 skirsnyje.
Jeigu pavojingi mišiniai parduodami nesupakuoti 38, UFI privaloma nurodyti SDS
1.1 skirsnyje39.



Reikalavimas nurodyti UFI netaikomas mišiniams, kurie nepatenka į CLP
reglamento 45 straipsnio taikymo sritį, t. y. mišiniams, kurie naudojami mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) tikslais, mišiniams, kurie naudojami

valstybių narių mano, kad tai yra leistina skaitant kartu CLP reglamento 32 straipsnio 4 dalį ir 31
straipsnio 5 dalį, remiantis tam tikrų valstybių narių pastabomis, diskusijos dėl šio teisinio aiškinimo
turi būti užbaigtos atsakant į klausimą, ar pagal dabartinę teisinę formuluotę minėtas nuostatas
galima skaityti kartu, arba, ar reikalinga pakeisti CLP reglamento VIII Klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo reglamento priedo A dalies 5.2 skirsnį ir 25 straipsnio 7 dalį.
T. y. mišiniai, kuriuos ketinama naudoti tik pramoninėje gamybos vietoje (daugiau informacijos
pateikiama Rekomendacijose dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis
priemonėmis, kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai situacijose – CLP reglamento VIII priedas).
37

38

Pavyzdžiui, CLP reglamento II priedo 2 dalyje išvardyti mišiniai.

Atkreipkite dėmesį, kad CARACAL pritarė aiškinimui, kad nereikalingas joks numatytasis
reikalavimas, pagal kurį SDS reikėtų pateikti UFI (ši nuostata negalioja nesupakuotiems mišiniams).
Dabar pasiūlymai pakeisti CLP reglamento VIII priedą ir REACH reglamento II priedą aptariami
CARACAL lygmeniu.
39

ltŽenklinimo ir pakavimo rekomendacijos
46

Versija 4.0 – 2019 m. kovas
produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros tikslais, mišiniams, kurie klasifikuojami
kaip „slėgio veikiamos dujos“ ir (arba) „sprogmenys“ (nestabili sprogioji medžiaga
ir 1.1–1.6 poklasių medžiagos), ir mišiniams, kurie klasifikuojami kaip keliantys
pavojų tik aplinkai.


Įmonė gali svarstyti galimybę pateikti informaciją dėl mišinių, kuriems
netaikomas CLP reglamento 45 straipsnis (pavyzdžiui, tai pasakytina apie
mišinius, kurie kelia pavojų tik aplinkai). Tokiu atveju UFI gali būti savanoriškai
nurodomas tik ant šių mišinių etiketės.

Internetinę priemonę, kurią naudojant galima sukurti ir patvirtinti UFI kodus, – UFI
generatorių, – galima rasti apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurų svetainėje
adresu https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/ufi-generator.

4.8.2 Neprivaloma papildoma ženklinimo informacija
Tam tikrais atvejais tiekėjams gali prireikti į etiketę įtraukti tam tikrus neprivalomus,
tačiau būtinus elementus, kad tuos produktus būtų galima tvarkyti ir naudoti,
pavyzdžiui, konkreti informacija apie produktą, pagrindinės jo naudojimo instrukcijos
arba atsargumo frazės, tiesiogiai nesusijusios su produkto klasifikavimu (pavyzdžiui,
„Prieš naudojimą perskaityti etiketę“ arba „Saugotis, kad nepatektų į akis“ – akis
dirginančių mišinių atveju). Tokia neprivaloma papildoma ženklinimo informacija, kurios
turinį nustato tiekėjas, nėra įtraukta į ženklinimo reikalavimus pagal CLP reglamentą.
Į poreikį pateikti neprivalomos informacijos taip pat reikėtų atsižvelgti sprendžiant, kaip
išdėstyti informaciją etiketėje. Neprivalomą papildomą informaciją galima pateikti, be
kita ko, greta etiketės elementų, kurių reikalaujama pagal CLP reglamento 17 straipsnio
a–g punktus, ir privalomos papildomos informacijos, kai ji pateikiama. Vis dėlto tokia
informacija neturi kelti painiavos naudotojui ar prieštarauti privalomiems etiketės
elementams. Taip pat reikėtų pateikti reikalingus papildomus duomenis (žr. CLP
reglamento 25 straipsnio 3 dalį).
Papildomi ženklinimo elementai, kurie yra pagrįsti JT GHS, tačiau neįgyvendinti CLP
reglamente, gali būti įtraukti į neprivalomos papildomos informacijos skyrelį. Šie
elementai neturi kelti painiavos vartotojui.
Be to, bet kokia etiketėje ar ant pakuotės pateikiama neprivaloma papildoma informacija
turi atitikti tos cheminės medžiagos arba mišinio klasifikaciją (žr. CLP reglamento
25 straipsnio 4 dalį). Tai reiškia, kad suklasifikuotos cheminės medžiagos ar mišinio
etiketėje arba ant pakuotės negali būti tokių teiginių kaip „netoksiška“, „neteršia“ ar
„ekologiška“, ar kitokių teiginių, iš kurių būtų galima susidaryti įspūdį, kad ta medžiaga
ar mišinys nėra pavojingas, arba teiginių, nesuderinamų su nustatyta klasifikacija.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
Versija 4.0 – 2019 m. kovas

47

5. Gairės dėl tam tikrų CLP pavojingumo ženklinimo
aspektų
5.1 Papildomi aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant CLP
pavojingumo etiketę
Kad tiekėjas galėtų rengti CLP reglamentą atitinkančias etiketes ir kartu turėtų kuo
daugiau laisvės išdėstyti etikečių elementus savo nuožiūra, reikėtų atsižvelgti į
papildomus ženklinimo aspektus.


Etiketės dydis: CLP reglamente nustatyti minimalūs etiketės ir kai kurių jos
elementų dydžio matmenys (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.2 skirsnį);



Specialios ženklinimo taisyklės, kuriose pateikiama nuoroda į konkrečias
ženklinimo ir pakavimo situacijas, pavyzdžiui:



–

cheminė medžiaga ar mišinys laikomas nepatogios formos arba mažoje
pakuotėje (žr. CLP reglamento 29 straipsnį),

–

pakuotę sudaro keletas sluoksnių ir (arba)

–

cheminei medžiagai ar mišiniui taikomos CLP reglamento ženklinimo
nuostatos ir ženklinimo nuostatos pagal pavojingų krovinių vežimo
taisykles, nustatytas pagal JT rekomendacijas dėl pavojingų krovinių
vežimo, kuriose nustatytos pavyzdinės taisyklės (vadinamoji Oranžinė
knyga)40. Už CLP etiketės parengimą atsakingas asmuo turi atsižvelgti į
visas šias taisykles ir tik tuomet priimti galutinį sprendimą dėl cheminės
medžiagos arba mišinio etiketės (žr. CLP reglamento 33 straipsnį).

Atsargumo frazių parinkimas
Tinkamiausią atsargumo frazių grupę etiketėje tiekėjas parenka iš esmės savo
nuožiūra. Žr. šio rekomendacijų dokumento 7 skirsnį.

5.2 Etiketės ir jos elementų dydis
CLP reglamento I priedo 1.2 skirsnyje apibrėžtas etiketės dydis, nustatyti minimalūs
etiketės matmenys ir su šiais minimaliais matmenimis susietas piktogramų dydis (taip
pat žr. toliau pateiktą 6 lentelę)41. Vis dėlto etiketė turėtų būti pakankamai didelė, kad
joje tilptų visi CLP reglamente nustatyti etiketės elementai ir kad ji išliktų įskaitoma.
Taigi gali reikėti didesnės negu minimalaus nustatyto dydžio etiketės.

Europos
Sąjungoje
Direktyva 2008/68/EB.
40

įgyvendinama

tarptautiniais

pavyzdiniais

susitarimais

ir

Piktogramos dydis čia reiškia pačios piktogramos matmenis, o ne menamo kvadrato, kuriame
pateikiama piktograma, dydį.
41
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6 lentelė. Minimalūs etikečių ir piktogramų matmenys pagal CLP reglamentą
Pakuotės tūris

Etiketės, kurioje pateikiama
pagal CLP reglamento
17 straipsnį privaloma
informacija, matmenys
(milimetrais)

Piktogramos matmenys
(milimetrais)

≤ 3 litrai

Jei įmanoma, bent 52 x 74.

Ne mažesnė kaip 10 x 10.
Jeigu įmanoma, bent
16 x 16.

> 3 litrai, tačiau ≤ 50 litrų

Ne mažiau kaip 74 x 105.

Ne mažiau kaip 23 x 23.

> 50 litrų, tačiau ≤ 500 litrų

Ne mažiau kaip 105 x 148.

Ne mažiau kaip 32 x 32.

> 500 litrų

Ne mažiau kaip 148 x 210.

Ne mažiau kaip 46 x 46.

Pagal CLP reglamento reikalavimus etiketės elementai, nurodyti CLP reglamento
17 straipsnio 1 dalyje, turi būti tokio dydžio ir išdėstyti tokiais tarpais, kad būtų lengvai
įskaitomi.
Įskaitomumą lemia įvairių savybių derinys, įskaitant šrifto dydį, tarpus tarp raidžių,
tarpus tarp eilučių, šrifto linijos storį, šrifto spalvą, šrifto tipą, raidžių pločio ir aukščio
santykį, medžiagos, ant kurios spausdinama, paviršių ir aiškų kontrastą tarp
spausdintinių rašmenų bei fono.
Kai kurių šių parametrų įtaka įskaitomumui parodyta 2 paveiksle (žr. toliau).

Įskaitomas.

Dėl teksto ir fono
kontrasto sumažėja
įskaitomumas.

Naudojant tokį šio
šrifto rūšies raidžių
dydį sumažėja
įskaitomumas.

Tekstas užrašytas
pasviruoju šriftu,
tačiau yra įskaitomas.

Dėl teksto
suspaudimo
sumažėja
įskaitomumas.

2 paveikslas. Įskaitomumas

Etiketėje gali būti vartojama ir daugiau kalbų, ne tik tos, kurių reikalauja valstybė narė,
kurioje cheminė medžiaga arba mišinys pateikiamas rinkai. Atitinkamas tiekėjas gali pats
nuspręsti, kiek kalbų vartoti, jeigu etiketės dydis atitinka pirmiau pateiktoje 6 lentelėje
nurodytus (minimalius) matmenis ir užtikrinamas teksto elementų įskaitomumas.
Tikslus signalinių žodžių, pavojingumo frazių, atsargumo frazių ir bet kokios pateikiamos
papildomos informacijos raidžių dydis teisiniame tekste nėra išsamiau nustatytas, t. y.
tiekėjui paliekama laisvė pačiam parinkti tinkamą raidžių dydį, kad etiketės elementus
būtų lengva perskaityti. Vis dėlto galima orientuotis pagal nurodytą minimalų raidžių
dydį – 1,2 mm („x aukštis“). Tiekėjas gali nuspręsti, ar padidinti raides, kai padidinamas
bendras pakuotės tūris ir etiketės matmenys, ar verčiau rašyti maždaug vienodo dydžio
raides ant visų tūrių talpyklų ir visose etiketėse.
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Tiekėjas taip pat gali nuspręsti, ar tam tikrus etiketės elementus pateikti didesnėmis
raidėmis, o kitus – mažesnėmis. Dažnai pasirenkami, pavyzdžiui, tokie praktiniai
sprendimai:


signalinis žodis „Pavojinga“ arba „Atsargiai“ etiketėje užrašomas didesnėmis
raidėmis negu pavojingumo ir atsargumo frazės,



privalomi etiketės elementai pateikiami didesnėmis raidėmis negu neprivaloma
ženklinimo informacija.

Abu minėti sprendimai iš esmės yra suderinami su CLP teisės akto nuostatomis, jeigu
privaloma informacija etiketėje yra lengvai įskaitoma.
CLP reglamente pavojaus piktogramų dydis yra susietas su minimaliais etiketės
matmenimis. Kiekviena pavojaus piktograma turi užimti bent vieną penkioliktąją
minimalaus ploto, etiketėje skiriamo privalomai ženklinimo informacijai. Mažiausi etikečių
ir piktogramų matmenys nurodyti CLP reglamento I priedo 1.3 lentelėje. Ant mažiausios
pakuotės talpos naudojamos piktogramos matmenys, jei įmanoma, turėtų būti bent jau
16 x 16 mm, tačiau piktogramos plotas niekada negali būti mažesnis nei 1 cm2.
Piktograma gali būti ir didesnių negu minimalių matmenų, jei tai įmanoma atsižvelgiant į
faktinį etiketės dydį. Taip siekiama, kad etiketės dydis ir piktogramų dydis išliktų
proporcingi pakuotės dydžiui.
Piktograma, užimanti vieną penkioliktąją minimalaus ploto, gauto padauginus CLP
reglamento I priedo 1.3 lentelėje nustatytus matmenis, laikoma įskaitoma. Piktogramą
reikia padidinti visais atvejais, kai ji užima mažiau negu vieną penkioliktąją etiketės
ploto, skirto privalomajai ženklinimo informacijai. Mažos talpos pakuotėms viena
penkioliktoji minimalaus etiketės dydžio yra 16 x 16 mm. Tačiau kartais negalima taikyti
net minimalaus etiketės dydžio arba minimalaus dydžio etiketėje galima pritaikyti tik
10 x 10 mm dydžio piktogramas (pavyzdžiui, jei reikia naudoti keletą piktogramų). Šios
1 cm2 ploto piktogramos yra mažiausios leistinos piktogramos ir jos gali būti naudojamos
tik jeigu neužtenka ploto didesnėms piktogramoms. Jei įmanoma, visada turi būti
naudojama 16 x 16 mm dydžio piktograma. Sąvoka jei įmanoma reiškia etiketės dydį,
todėl jeigu, atsižvelgiant į etiketės dydį, galima naudoti didesnę piktogramą, tuomet
būtina naudoti būtent tokią piktogramą. Vis dėlto kai tiekėjas nusprendžia naudoti
etiketę, kuri yra didesnė negu minimalių tam tikros talpos pakuotei tinkamų matmenų,
kartu didinti ir piktogramos nebūtina, jeigu jos dydis sudaro vieną penkioliktąją
atitinkamų minimalių matmenų.

Pavyzdys
Jeigu pakuotės talpa yra > 50 litrų, tačiau ≤ 500 litrų, minimalus piktogramos dydis
turi būti 32 mm x 32 mm, o tai yra viena penkioliktoji ploto, gauto sudauginus
minimalius matmenis (105 mm x 148 mm).
(105 mm x 148 mm = 10,5 cm x 14,8 cm = 155,5 cm2. Viena penkioliktoji 155 cm2
ploto = 10,36 cm2; √10,36 cm2 = 3,22 cm = 32,2 mm (suapvalinama iki 32 mm) –
t. y. kiekvienos piktogramos kiekvienos kraštinės ilgis. Jeigu etiketės dydis
didinamas, o talpyklos talpa lieka tokia pati (> 50 litrų, tačiau ≤ 500 litrų),
minimalus kiekvienos piktogramos dydis turėtų būti bent viena penkioliktoji
minimalaus ploto, skirto privalomajai informacijai, kurią reikia pateikti pagal CLP
reglamento 17 straipsnį, t. y. 32 mm x 32 mm.
Pirmiau nurodytus minimalius matmenis atitinkanti etiketė iš esmės turėtų būti
pakankamai didelė, kad joje tilptų visi CLP reglamento 17 straipsnyje nustatyti etiketės
elementai ir ji išliktų įskaitoma. Pirmenybė turi būti teikiama privalomiesiems etiketės
elementams ir bet kokiai privalomai papildomai informacijai, kurią reikia pateikti pagal
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CLP reglamentą ir kitus ES teisės aktus. Jeigu tiekėjas nusprendžia pridėti neprivalomų
papildomų etiketės elementų, tai gali turėti įtakos įskaitomumui, jeigu tokios
informacijos pateikiama šiek tiek daugiau. Kai neprivalomos informacijos pateikiama
daugiau, tiekėjas turėtų apsvarstyti, ar nereikėtų sutrumpinti šios informacijos arba
padidinti etiketės. Jeigu etiketės dydis padidinamas, tiekėjas taip pat turėtų apsvarstyti
galimybę padidinti įvairius privalomus etiketės elementus. Tai turėtų palengvinti šių
elementų identifikavimą ir užtikrinti, kad jie būtų įskaitomi.
Bet kokį papildomą etiketės plotą, gautą ją padidinus, galima panaudoti papildomai
informacijai, kuri, tiekėjo manymu, yra svarbi, pateikti. Tačiau tokiu atveju reikėtų
atsižvelgti ir į CLP reglamento 25 straipsnio 3 dalies reikalavimą, būtent, kad dėl
pateikiamos neprivalomos papildomos informacijos nebūtų sunkiau identifikuoti
privalomų etiketės elementų.

5.3 Ženklinimo ir pakavimo reikalavimų išimtys
Ne ant visų pakuočių etikečių arba pakuočių įmanoma pateikti būtiną ženklinimo
informaciją, kaip to reikalaujama pagal CLP reglamento 31 straipsnį.
CLP reglamento 29 straipsnio 1 dalyje ir I priedo 1.5.1 skirsnyje pateiktos nukrypti
leidžiančios nuostatos dėl pakuočių, kurios yra tokios mažos arba tokio pavidalo ar
formos, kad CLP reglamento 31 straipsnio reikalavimų laikytis neįmanoma.
Jeigu negalima taikyti CLP reglamento 29 straipsnio 1 dalies nuostatų, CLP reglamento
29 straipsnio 2 dalyje ir I priedo 1.5.2 skirsnyje leidžiama kai kurių etiketės elementų
nepateikti (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.2 skirsnį).

5.3.1 Sulankstomų etikečių, pririšamų etikečių ir išorinių pakuočių
naudojimas
Cheminės medžiagos ar mišinio pakuotė gali būti tokia maža arba tokios formos ar
pavidalo, kad ant jos gali būti neįmanoma pateikti etiketės elementų, kaip to
reikalaujama pagal CLP reglamento 31 straipsnį. Taip gali būti todėl, kad valstybėse
narėse, kuriose ta cheminė medžiaga arba mišinys pateikiamas rinkai, etiketėje
privaloma vartoti ne vieną, o daugiau kalbų, arba paprasčiausiai todėl, kad pakuotė yra
per maža ar sunkiai paženklinama dėl jos pavidalo ir (arba) formos, todėl neįmanoma
pateikti visų ženklinimo elementų net ir viena kalba.
Visų pirma, gali būti neįmanoma perskaityti etiketės horizontaliai, kai paketas yra
įprastai padėtas, arba etiketės elementai gali būti nepakankamai dideli ir atskirti
nepakankamais tarpais, kad būtų lengvai įskaitomi.
Tokiu atveju CLP reglamento 17 straipsnyje apibrėžti etiketės elementai gali būti
pateikti:


sulankstomose etiketėse arba



pririšamose etiketėse arba



ant išorinės pakuotės.

Kai pasirenkama viena iš pirmiau minėtų alternatyvų, etiketėje ant bet kokios vidinės
pakuotės arba toje sulankstomos etiketės dalyje, kuri tiesiogiai pritvirtinta prie pakuotės,
turi būti pateikta bent pavojaus piktograma (-os), CLP reglamento 18 straipsnyje
nurodytas produkto identifikatorius ir cheminės medžiagos arba mišinio tiekėjo
pavadinimas ir telefono numeris. Šiuo atveju signalinio žodžio, pavojingumo ir
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atsargumo frazių, taip pat papildomos informacijos etiketėje galima nepateikti 42. Tačiau
šių alternatyvų negalima naudoti, jeigu etiketė tampa neįskaitoma vien dėl to, kad
tiekėjas etiketėje nori pridėti daugiau kalbų negu reikalaujama valstybėse narėse,
kuriose ta cheminė medžiaga arba mišinys pateikiamas rinkai.

5.3.1.1 Sulankstomos etiketės ir pririšamos etiketės
Kai tiekėjas pripažįsta, kad reikia naudoti sulankstomas arba pririšamas etiketes, jis
turėtų išnagrinėti toliau išvardytus aspektus.
Bendrieji sulankstomoms ir pririšamoms etiketėms keliami reikalavimai
CLP reglamente nenumatytos jokios atskiros nuostatos dėl pririšamų ar sulankstomų
etikečių. Abiejų rūšių etiketės turi atitikti tuos pačius naudojimo efektyvumo
standartus kaip ir bet kuri kita „įprasta“ etiketė, t. y.:
 etiketės elementai (įskaitant UFI, jei taikytina) turi būti neištrinami, lengvai
įskaitomi ir aiškiai išskirti etiketės fone;
 piktogramų dydis turi būti toks pats kaip ir lygiavertėje įprastoje etiketėje
pateikiamų piktogramų.
Sulankstoma arba pririšama etiketė turi būti saugiai pritvirtinta prie pakuotės, t. y.
etiketė lieka pritvirtinta prie pakuotės per visą pagrįstai tikėtiną paketo naudojimo
laiką.
Prie pačios produkto talpyklos turi būti gerai pritvirtinta CLP etiketė, kurioje
patiekiama bent ši informacija:
 pavojaus piktogramos,
 produkto identifikatorius ir
 cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjo pavadinimas ir telefono numeris.
Palyginti su pririšamomis etiketėmis, sulankstomos etiketės veikiausiai bus pranašesnis
variantas, nes jose daugeliu atvejų bus daugiausia vietos išdėstyti etiketės elementus.
Toliau pateikiama šiek tiek informacijos apie sulankstomos etiketės turinį, kokybę ir
dizainą. Taip pat žr. šiame rekomendacijų dokumente pateiktą 6 pavyzdį, kuriame
pavaizduota keliomis kalbomis parengta sulankstoma mišinio, skirto tiekti ir naudoti,
etiketė.
Sulankstomos etiketės taip pat gali būti tinkama alternatyva (ir iš tiesų jos dažnai
naudojamos) tais atvejais, kai dėl papildomos ženklinimo informacijos, privalomos pagal
kitus teisės aktus, kiekio etiketė yra per didelė pakuotei. Sulankstomos etiketės gali būti
naudingos pateikiant aiškiai struktūrizuotą ženklinimo informaciją šiuo tikslu įvairiai
informacijai pateikti naudojant atskirus puslapius (žr. toliau).
Sulankstomos etiketės turinys, kokybė ir dizainas
Turinys
Sulankstomą etiketę paprastai sudaro trys dalys, t. y. pirmasis puslapis (viršutinis
lapas), vidinis (-iai) puslapis (-iai) ir paskutinis puslapis (stipriai pritvirtintas prie
pakuotės).
Etiketės elementai ir informacija, privalomi pagal CLP reglamento 17 straipsnį ir

Atkreipkite dėmesį, kad galimybė nurodyti UFI vidinėje pakuotėje, kai pakuotė yra per maža arba
tokios formos, kad negalima įvykdyti ženklinimo reikalavimų pagal CLP reglamento 31 straipsnį,
dabar aptariama CARACAL lygmeniu.
42
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32 straipsnio 6 dalį, turėtų būti pateikiami sulankstomoje etiketėje taip, kaip aprašyta
toliau. Pagal CLP reglamento 29 straipsnio 1 dalį ženklinimo informaciją galima pateikti
naudojant sulankstomas etiketes tik tada, kai 31 straipsnio reikalavimų neįmanoma
įvykdyti, jei informacija etiketėje pateikiama valstybės narės, kurioje ta cheminė
medžiaga arba mišinys pateikiamas rinkai, kalbomis.




Pirmajame puslapyje privaloma pateikti bent šią informaciją:
o

produkto identifikatorių (cheminių medžiagų identifikatorių pagal CLP
reglamento 18 straipsnio 2 dalį, mišinių identifikatorių pagal 18 straipsnio
3 dalies a punktą); atkreipkite dėmesį, kad mišinių atveju produkto
identifikatoriuje, pateiktame pirmame ir paskutiniame puslapiuose,
nebūtinai turi tiksliai būti nurodomi visi to mišinio klasifikacijai svarbūs
komponentai;

o

pavojaus piktogramą (-as) (CLP reglamento 17 straipsnio 1 dalies d
punktas);

o

signalinius žodžius visomis etiketėje vartojamomis kalbomis (17 straipsnio
1 dalies e punktas);

o

nominalų kiekį (kai paketai tiekiami plačiajai visuomenei, išskyrus atvejus,
kai jis būtų nurodytas kitoje paketo vietoje) (CLP reglamento 17 straipsnio
1 dalies b punktas);

o

tiekėjo (-ų) kontaktinius duomenis (pavadinimas, adresas ir telefono
numeris) (CLP reglamento 17 straipsnio 1 dalies a punktas);

o

nuorodą į išsamią saugai svarbią informaciją vidiniuose sulankstomos
etiketės puslapiuose, pavyzdžiui, frazę saugos informaciją žr. viduje
visomis etiketėje vartojamomis kalbomis arba simbolį, kurio paskirtis –
informuoti naudotoją, kad etiketę galima išskleisti, ir parodoma, kad
daugiau informacijos pateikta vidiniuose puslapiuose (ne tik tai, kas
nustatyta CLP reglamento 17 straipsnio 1 dalyje);

o

vartojamos kalbos santrumpą (šalies kodas arba kalbos kodas) visomis
kalbomis, kurios vartojamos vidiniuose puslapiuose; siekiant, kad nebūtų
nestandartinių arba painių santrumpų, rekomenduojama vartoti kalbos
kodą pagal, pavyzdžiui, ISO 639-1 standartą.

o

skirtingus mišinio UFI kodus, jei taikytina, naudojamus atsižvelgiant į
kiekvieną kalbą arba rinką; tačiau nerekomenduojama naudoti skirtingų
UFI.

Vidiniame (-iuose) puslapyje (-iuose) reikėtų nurodyti:
o

visą ženklinimo informaciją (išskyrus pavojaus piktogramą ir tiekėjo
identifikaciją), kuri privaloma pagal CLP reglamento 17 straipsnio 1 dalį
(įskaitant papildomą informaciją), kiekviena iš pirmajame puslapyje
nurodytų kalbų ir grupuojant informaciją pagal kalbą, pavyzdžiui,
kiekviena kalba atskirame puslapyje;

o

mišinio UFI kodą, jei taikytina, ir jeigu skirtingi UFI kodai naudojami
atsižvelgiant į kiekvieną kalbą arba rinką; tačiau nerekomenduojama
naudoti skirtingų UFI;

o

kalbos santrumpą (šalies kodas arba kalbos kodas) kiekvieno vidinio
puslapio viršuje.
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Paskutiniame puslapyje reikėtų pakartoti tą pačią informaciją, kuri pateikta
pirmajame puslapyje, išskyrus nuorodą į įvairias vidinėse etiketės dalyse
vartojamas kalbas.

Kokybė ir dizainas
CLP reglamente nėra nustatyto konkretaus standarto, kurį turi atitikti etiketės medžiagos
ir sulankstomų etikečių eksploatacinės savybės. Tačiau reikia užtikrinti pakankamai gerą
sulankstomos etiketės kokybę.
Tikslų būdą, kaip bus užtikrinama ši kokybė, turėtų laisvai pasirinkti tiekėjas, tačiau
reikėtų atkreipti dėmesį į toliau nurodytus aspektus.


Patvarumas
Atsižvelgiant į įvairias situacijas, kurių gali pasitaikyti įprastai tvarkant ir
naudojant pakuotes (pakuotės turinys gali ištirpdyti spaustuvės dažus arba
naudotojai gali skaityti etiketę kelis kartus), akivaizdu, jog sulankstoma etiketė
turi būti pakankamai patvari, kad atliktų savo funkciją pakartotinio naudojimo
sąlygomis (kai tinkama) per visą produkto gyvavimo laiką. Tai galima užtikrinti,
pavyzdžiui, padengiant etiketę apsaugine danga ir naudojant plastifikuotus
puslapius.
Paskutinis sulankstomos etiketės puslapis turėtų būti gerai pritvirtintas prie
pakuotės, kad neatsiskirtų ją įprastai tvarkant ir naudojant. Puslapiai neturėtų
būti lengvai atskiriami vienas nuo kito.



Įskaitomumas
Informacija sulankstomoje etiketėje turėtų būti lengvai įskaitoma (žr. šio
rekomendacijų dokumento 5.2 skirsnį). Jeigu etiketė yra lankstinuko pavidalo,
galima apsvarstyti galimybę sunumeruoti jo puslapius. Įvairių kalbų vartojimo
eilės tvarka turėtų būti logiška, pavyzdžiui, abėcėlės tvarka.



Lengvas informacijos prieinamumas
Informacija sulankstomoje etiketėje turėtų būti lengvai prieinama – naudotojas
turėtų gebėti lengvai atverti ir vėl užverti etiketę. Tai galima užtikrinti,
pavyzdžiui, naudojant specialią patraukiamą ąselę – mažą etiketės kraštelį, už
kurio patraukus jos puslapiai lengvai atsiskiria nuo galinio lapo. Informacija taip
pat gali būti lengviau prieinama (ir įskaitoma), jei kiekvienai kalbai būtų skiriamas
atskiras vidinis sulankstomos etiketės puslapis.

5.3.1.2 Išorinė pakuotė
Jeigu pakuotė yra per maža arba tokios formos, kad negalima įvykdyti ženklinimo
reikalavimų pagal CLP reglamento 31 straipsnį, viena iš CLP reglamento 29 straipsnio
1 dalyje numatytų galimybių yra pateikti ribotą ženklinimo informaciją vidinėje pakuotėje
(t. y. pagal CLP reglamento I priedo 1.5.1.2 skirsnį pateikti bent jau pavojaus
piktogramas, produkto identifikatorių ir pavadinimą, taip pat cheminės medžiagos arba
mišinio tiekėjo telefono numerį), tuo tarpu visa ženklinimo informacija pateikiama
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išorinėje pakuotėje43. Tai gali būti naudinga tuo atveju, kai vienoje išorinėje pakuotėje
yra daug mažų produkto vienetų. Tokiais atvejais reikalavimai, kurie įprastai taikomi
etiketėms (žr. CLP reglamento 31 ir 32 straipsnius), taikomi ir etiketės vietai ant išorinės
pakuotės. Kai pasirenkamas išorinės pakuotės ženklinimo variantas, platintojas arba
mažmenininkas, pateikiantis rinkai atskirus vienoje pakuotėje buvusius produkto
vienetus, turi pasirūpinti, kad ant jų būtų pateikti visi pagal CLP reglamentą privalomi
etiketės elementai.

5.3.2 Kai kurių etiketės elementų nepateikimas
Tais atvejais, kai CLP reglamento 31 straipsnyje nustatytų ženklinimo reikalavimų
įvykdyti neįmanoma (dėl mažo pakuotės dydžio, pavidalo ar formos) ir visos etiketės
informacijos44 neįmanoma pateikti sulankstomose etiketėse, pririšamose etiketėse ar ant
išorinės pakuotės, etiketėje pateikiamą informaciją galima sutrumpinti laikantis tam
tikrų CLP reglamento I priedo 1.5.2 skirsnyje nustatytų sąlygų. Tai gali būti taikoma:


paketams, kurių turinys neviršija 125 ml ir atitinkama cheminė medžiaga arba
mišinys klasifikuojamas kaip priklausantis vienai iš pavojingumo kategorijų,
išvardytų toliau pateiktoje 7 lentelėje, – tai taip pat apima situacijas, kai cheminė
medžiaga arba mišinys perpilamas į mažo tūrio (125 ml ar mažesnius) buteliukus,
kuriais po to prekiaujama rinkoje, arba kai mažo tūrio (125 ml ar mažesnio)
buteliukai nebeparduodami kartu išorinėje pakuotėje, o parduodami atskirai (taip
pat žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.2.1 skirsnį);



tirpstančioms vienkartinėms pakuotėms, kurių turinys neviršija 25 ml (taip pat žr.
šio rekomendacijų dokumento 5.3.2.2 skirsnį).

Etiketės informacija taip pat gali būti pritaikyta:


pateikti ant vidinės pakuotės, kai cheminės medžiagos ir mišiniai tiekiami
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai arba kokybės kontrolės analizei ir
tokios pakuotės turinys neviršija 10 ml (taip pat žr. šio rekomendacijų dokumento
5.3.2.3 skirsnį);



nesupakuotoms pavojingosioms medžiagoms arba mišiniams, tiekiamiems
plačiajai visuomenei (taip pat žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.2.4 skirsnį);



aplinkosauginiam ženklinimui (taip pat žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.2.5
skirsnį).

5.3.2.1 Pakuočių, kurių talpa neviršija 125 ml, ženklinimas
7 lentelės 2 stulpelyje nurodytų etiketės elementų galima nepateikti ant paketų, kurių
talpa ne didesnė kaip 125 ml, etiketės, kai ta cheminė medžiaga arba mišinys
klasifikuojamas kaip priklausantis 1 stulpelyje išvardytoms pavojingumo klasėms ar
kategorijoms.
Tačiau jeigu klasifikuojama cheminė medžiaga arba mišinys priskiriamas papildomoms

Atkreipkite dėmesį, kad galimybė nurodyti UFI vidinėje pakuotėje, kai pakuotė yra per maža arba
tokios formos, kad negalima įvykdyti ženklinimo reikalavimų pagal CLP reglamento 31 straipsnį,
dabar aptariama CARACAL lygmeniu.
43

44

T. y. pagal CLP reglamento 17 straipsnį reikalaujama informacija.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
Versija 4.0 – 2019 m. kovas

55

pavojingumo klasėms, kurios neišvardytos 7 lentelės 1 stulpelyje, vis tiek reikia pateikti
su tomis kitomis pavojingumo klasėmis susijusius etiketės elementus. Taip pat žr. CLP
reglamento I priedo 1.5.2.1 skirsnį.
Reikėtų pažymėti, kad aerozolių balionėliams taikomos išimtys, susijusios su mažų
paketų, kuriuose laikomi degių aerozolių klasei priskiriami aerozoliai,
(Direktyva 75/324/EEB45), ženklinimu.
7 lentelė. 125 ml ar mažesnės talpos paketų ženklinimo išimtys
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Oksiduojančiosios dujos, 1 kat. (H270)
Slėgio veikiamos dujos (H281)
Degieji skysčiai, 2 arba 3 kat. (H224, H225)
Degiosios kietosios medžiagos, 1 arba 2 kat. (H228)
C, D, E arba F tipo savaime reaguojančiosios medžiagos arba
mišiniai (H242)

Elementai, kurių leidžiama
nepateikti pagal CLP reglamento I
priedo 1.5.2 skirsnį
Pavojingumo ir atsargumo frazės,
priskiriamos 1 stulpelyje
išvardytoms pavojingumo klasėms.
Pastaba. Pateikti pavojaus
piktogramą ir signalinį žodį esant
nurodytoms pavojingumo
kategorijoms yra privaloma.

Savaime kaistančios medžiagos arba mišiniai, 2 kat. (H252)
Cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie, kontaktuodami su
vandeniu, išskiria degiąsias dujas, 1, 2 arba 3 kat. (H260, H261)
Oksiduojantieji skysčiai, 2 arba 3 kat. (H272)
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos, 2 arba 3 kat. (H272)
Organiniai peroksidai, C, D, E arba F tipo (H242)
Ūmus toksiškumas, 4 kat. (H302, H312, H332)
(jei cheminė medžiaga ar mišinys netiekiamas plačiajai
visuomenei)
Odos ėsdinimas, 2 kat. (H315)
Akių dirginimas, 2 kat. (H319)
STOT (vienkartinis poveikis), 2 arba 3 kat. (H371, H335, H336)
(jei cheminė medžiaga ar mišinys netiekiamas plačiajai
visuomenei)
STOT (kartotinis poveikis), 2 kat. (H373)
(jei cheminė medžiaga ar mišinys netiekiamas plačiajai
visuomenei)
Pavojinga vandens aplinkai – trumpalaikis (ūmus) pavojus
vandens aplinkai, Ūmus toksiškumas, 1 kat. (H400)
Pavojinga vandens aplinkai – ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens
aplinkai, Lėtinis toksiškumas, 1 arba 2 kat. (H410 arba H411)

1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su
aerozolių balionėliais, suderinimo (iš dalies pakeista).
45
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Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Degiosios dujos, 2 kat. (H221)
Toksinis poveikis reprodukcijai: poveikis laktacijai arba vaikui per
motinos pieną (H362)
Pavojinga vandens aplinkai – ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens
aplinkai, Lėtinis toksiškumas, 3 arba 4 kat. (H410 arba H411)

Sukelia metalų koroziją (H290)

Elementai, kurių leidžiama
nepateikti pagal CLP reglamento I
priedo 1.5.2 skirsnį
Atsargumo frazės, susijusios su 1
stulpelyje išvardytomis
pavojingumo klasėmis.
Pastaba. Pavojingumo frazės ir
signalinis žodis turi būti pateikti,
nes esant nurodytoms pavojingumo
kategorijoms pavojaus piktogramos
pateikti neprivaloma.
Pavojaus piktograma, signalinis
žodis, pavojingumo ir atsargumo
frazės, tinkami šiai pavojingumo
klasei.

5.3.2.2 Tirpstančių vienkartinių ne didesnio kaip 25 ml tūrio pakuočių
ženklinimas
Tirpstančioms pakuotėms nustatyta išimtis taikoma tirpioms pakuotėms, kurių talpa
neviršija 25 ml tūrio. Ant tokios pakuotės CLP etiketės elementų, kurių reikalaujama
pagal CLP reglamento 17 straipsnį, galima nepateikti, jeigu tokia pakuotė skirta naudoti
tik vieną kartą ir pateikiama išorinėje pakuotėje, paženklintoje visais pagal CLP
reglamento 17 straipsnį privalomais etiketės elementais.
Ši išimtis taikoma tais atvejais, kai cheminė medžiaga arba mišinys, esantis pakuotėje,
klasifikuojamas tik pagal vieną ar daugiau iš pavojingumo kategorijų, nurodytų CLP
reglamento I priedo 1.5.2.1.1 skirsnio b punkte, 1.5.2.1.2 skirsnio b punkte arba
1.5.2.1.3 skirsnio b punkte (žr. 7 lentelę). Tačiau ši išimtis netaikoma cheminėms
medžiagoms ir mišiniams, kurie patenka į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (augalų
apsaugos produktams) arba Reglamento (ES) Nr. 528/2012 (biocidiniams produktams)
taikymo sritį.

5.3.2.3 Vidinių pakuočių, kurių turinys neviršija 10 ml tūrio, ženklinimas
Pagal CLP reglamento 17 straipsnį privalomų CLP etiketės elementų galima nepateikti
ant vidinės pakuotės, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:
 vidinės pakuotės turinys neviršija 10 ml tūrio;
 cheminė medžiaga arba mišinys pateikiamas rinkai kaip skirtas tiekti platintojui ar
tolesniam naudotojui mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP)46 arba
kokybės kontrolės analizės reikmėms, ir
 vidinė pakuotė yra išorinėje pakuotėje, ant kurios yra visi etiketės elementai,
kurių reikalaujama pagal CLP reglamento 17 straipsnį.
Tačiau reikėtų pažymėti, kad etiketėje ant vidinės pakuotės privaloma nurodyti produkto
identifikatorių ir (kai tinka) pavojaus piktogramas: GHS01, GHS05, GHS06 ir (arba)
GHS08. Jeigu priskiriamos daugiau kaip dvi piktogramos, GHS06 ir GHS08 gali būti
teikiama pirmenybė, palyginti su GHS01 ir GHS05.

Daugiau informacijos apie chemines medžiagas, kurios gaminamos, importuojamos arba
naudojamos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP), žr. ECHA Mokslinių tyrimų ir
plėtros (MTP) ir produkto ir technologinio tyrimo ir plėtros (PPORD) rekomendacijose..
46

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
Versija 4.0 – 2019 m. kovas

57

Ši išimtis netaikoma cheminėms medžiagoms ir mišiniams, kurie patenka į Reglamento
(EB) Nr. 1107/2009 (augalų apsaugos produktams) arba Reglamento (ES) Nr. 528/2012
(biocidiniams produktams) taikymo sritį.

5.3.2.4 Nesupakuotos pavojingosios medžiagos arba mišiniai, tiekiami
plačiajai visuomenei
Nesupakuotų cheminių medžiagų, parduodamų plačiajai visuomenei, ženklinimo
informacija turi būti pateikiama klientui, pavyzdžiui, sąskaitoje faktūroje arba apmokėti
skirtoje sąskaitoje (žr. CLP reglamento 29 straipsnio 3 dalį). Jeigu tokios medžiagos arba
mišiniai perkami kitu metu, o ne tada, kai pristatomi pirkėjui, taip pat būtų galima
pateikti informacinį lapelį su reikiama ženklinimo informacija pristatant cheminę
medžiagą ar mišinį arba nusiųsti šią informaciją elektroninėmis priemonėmis iki pirkinio
pristatymo arba pristatymo metu. CLP reglamento 29 straipsnio 3 dalies nuostatos
taikomos CLP reglamento II priedo 5 dalyje išvardytoms cheminėms medžiagoms.

5.3.2.5 Aplinkosauginis ženklinimas
CLP reglamente numatyta galimybė taikyti tam tikrų aplinkosauginio ženklinimo nuostatų
išimtis kai kuriems mišiniams, kurie klasifikuojami kaip pavojingi aplinkai, kai galima
įrodyti, kad poveikis aplinkai būtų sumažintas (žr. CLP reglamento 29 straipsnio 4 dalį).
Tačiau iki šiol dar nesusitarta dėl tokių išimčių ar konkrečių nuostatų. Kai tokios išimtys
arba specialios nuostatos bus nustatytos pagal CLP reglamento 53 ir 54 straipsniuose
aprašytą procedūrą, jos turėtų būti apibrėžtos CLP reglamento II priedo 2 dalyje.

5.4 CLP ir vežamų krovinių ženklinimo taisyklių sąveika
5.4.1 Specialios taisyklės, pagal kurias ženklinama išorinė pakuotė,
vidinė pakuotė ir vienintelė pakuotė
CLP reglamento 33 straipsnyje nustatytos specialios taisyklės, taikomos tais atvejais, kai
pavojingųjų medžiagų ir mišinių pakuotės taip pat turi atitikti ženklinimo nuostatas pagal
pavojingų krovinių vežimo taisykles. Šios vežamų krovinių ženklinimo nuostatos
išdėstytos JT rekomendacijose dėl pavojingų krovinių vežimo, kuriose nustatytos
pavyzdinės taisyklės. CLP reglamento 33 straipsnyje minimas vežamų krovinių
ženklinimas apima visas etiketes ir ženklus, kurių reikalaujama, be kita ko, ir pagal
Direktyvą 2008/68/EB47, pavyzdžiui, aplinkai pavojingų cheminių medžiagų ženklą,
aukštesnės temperatūros ženklus ir ribotų (neapskaitomų) kiekių ženklus. CLP
reglamente įtvirtintas pagrindinis principas, pagal kurį negalima atsisakyti jokio
ženklinimo, kurio reikalaujama pagal krovinių vežimo taisykles, kartu ant atitinkamo (-ų)
pakuotės sluoksnio (-ių) pateikiant esminę informaciją apie pavojingumą.
CLP ženklinimą paprastai reikalaujama naudoti ant kiekvieno pakuotės, kurią ketinama
tiekti ir naudoti, sluoksnio.
Vežamų krovinių ženklinimo duomenys turi būti pateikiami ant pavojingųjų medžiagų
ir mišinių išorinės pakuotės, jei tai yra „pavojingi kroviniai“, kaip apibrėžta pavojingų
krovinių vežimo taisyklėse. Tokiais atvejais CLP etiketė taip pat gali būti dedama ant
išorinės pakuotės.

Direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (automobilių keliais ir
geležinkeliais).
47
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Ant atskirų paketų reikia pateikti tiek CLP etiketę, tiek vežamo krovinio ženklinimo
duomenis. Jeigu CLP pavojaus piktograma ant vienintelės arba išorinės pakuotės yra
susijusi su tuo pačiu pavojumi, kuris numatytas ir pavojingų krovinių vežimo
taisyklėse, CLP piktogramos galima nepateikti, kad nebūtų nereikalingo dvigubo
ženklinimo.
Jeigu paketą sudaro išorinė ir vidinė pakuotės, įskaitant bet kokią tarpinę pakuotę, ir
išorinė pakuotė atitinka ženklinimo nuostatas, susijusias su pavojingų prekių vežimo
taisyklėmis, pagal CLP reglamentą reikalaujamų pavojingumo piktogramų išorinėje
pakuotėje nurodyti nebūtina. Kaip minėta, riboto (neapskaitomo) kiekio ženklai laikomi
krovinio vežimo ženklinimu. Todėl CLP etiketė nebūtina, kai tie ženklai yra naudojami
išorinėje pakuotėje. Tačiau, jei pageidaujama, gali būti naudojamas CLP ženklinimas
pagal CLP reglamento 33 straipsnio 1 dalį.
Kai išorinė pakuotė yra skaidri, visų CLP etiketės elementų ant jos galima nepateikti,
jeigu viduje esanti CLP etiketė aiškiai matoma per perregimą pakuotės sluoksnį (CLP
reglamento 33 straipsnio 2 dalis).
Teisiniai CLP reglamento 33 straipsnio reikalavimai ir juos vykdant priimami sprendimai
parodyti 3 paveiksle.
Vidinė (ir bet kokia
tarpinė) bei išorinė
pakuotė

Viena pakuotė

Ne

CLP etiketė

Ar reikalinga
vežamo
krovinio
etiketė?

Vežamas krovinys

Ar reikalinga
vežamo
krovinio

Ne

etiketė?

Tai
p

Vežamo krovinio
etiketė ir CLP
etiketė
CLP piktogramų
galima
nepateikti, jei
pateikta
lygiavertė
vežamo krovinio
piktograma.

Ne

CLP etiketė
vidinėje (ir bet
kokioje
tarpinėje) ir
išorinėje
pakuotėje (taip
pat žr. 5.4.2
skirsnį toliau).

Skaidri
išorinė
pakuotė?
Tai
p

CLP etiketė ant
vidinės (ir bet
kokios tarpinės)
pakuotės.
CLP etiketės ant
išorinės
pakuotės gali ir
nebūti.

Tai
p

Vežamo krovinio etiketė
ant išorinės pakuotės;
CLP etiketė ant vidinės
(ir bet kokios tarpinės)
pakuotės.
Išorinę pakuotę galima
papildomai paženklinti
CLP etikete. Tokiu
atveju CLP piktogramų
galima nepateikti, jei
pateikta lygiavertė
vežamo krovinio
piktograma.

3 paveikslas. Sprendimo schema taikant CLP ir vežamų krovinių ženklinimą
vienai pakuotei (kairėje) ir keliasluoksnei pakuotei (dešinėje)

5.4.2 Pakuotės, naudojamos tiekimo pakuotėms sutvirtinti vežimo metu
CLP reglamente nustatyti tiekėjams taikomi bendrieji pakavimo standartai, kuriais
siekiama užtikrinti saugų pavojingųjų medžiagų ir mišinių tiekimą.
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CLP reglamente sąvoka pakuotė apibrėžiama, kaip talpykla ar talpyklos ir visi kiti
komponentai ar medžiagos, būtini tam, kad talpyklos atliktų izoliavimo ir kitas saugos
funkcijas. Tai reiškia, kad cheminės medžiagos arba mišinio pakuotę gali sudaryti
keletas sluoksnių, pavyzdžiui, butelis ir dėžutė.
CLP taisyklės taikomos visiems pakuotės, naudojamos tiekimo tikslais, sluoksniams.
Tuomet bet kuriai papildomai pakuotei gali būti taikoma vežimą reglamentuojančiuose
teisės aktuose pateikta apibrėžtis: išorinė mišinio apsauga arba keliasluoksnė pakuotė,
įskaitant bet kokį absorbentą, padėklą ir visus kitus komponentus, kurie yra būtini
vidinėms talpykloms sulaikyti ir apsaugoti, arba vidinę pakuotę. Išorinės pakuotės, kuri
atitinka šią apibrėžtį, funkcija, bus tokia pat, nepaisant to, ar prie jos bus pritvirtinama
vežamo krovinio etiketė.
CLP reglamento 33 straipsnio 2 dalis turėtų būti aiškinama kaip reiškianti, kad pagal CLP
reglamentą būtina ženklinti viršutinį pakuotės sluoksnį, kuris išlieka, kai pašalinama
vežamo krovinio pakuotė (ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, taip pat būtina
ženklinti vidinę ir tarpinę pakuotę). Šios rūšies išorinę pakuotę (4 paveikslo b iliustracija)
būtina žymėti naudojant CLP etiketę (taip pat žr. šio rekomendacijų dokumento 5.3.1.2
ir 5.4.1 skirsnius).

(a)

(b)

(c)

tiekimui
naudojama vidinė
pakuotė

tiekimui
naudojama išorinė
pakuotė

vežamo krovinio
pakuotė

4 paveikslas. CLP ženklinimo naudojimas tiekimui ir vežimui naudojamoje
pakuotėje
Dažniausiai tiekėjai, įskaitant platintojus, naudoja vieną ir paprastai daugiau papildomų
pakuotės sluoksnių, kad užtikrintų patogesnį daugialypių cheminių medžiagų vežimą ir kad
į kiekvieną vietą būtų pristatomi geros būklės tinkami produktai. Tokia vežamo krovinio
pakuotė (4 paveikslo c iliustracija iliustracija) naudojama:


tiekimui naudojamų pakuočių apsaugai vežimo ir tvarkymo metu ir (arba)



konsolidavimui (kai tiekimo tikslais naudojamos kelios pakuotės, kurios
sujungiamos į didesnį vežimui skirtą krovinį),

todėl ji nepatenka į CLP reglamento taikymo sritį ir jai nereikia CLP etiketės.
Jeigu cheminės medžiagos arba mišiniai saugomi gamybos vietoje jų neišpakuojant iš
krovinio vežimo pakuotės, nes jos turi būti vežamos toliau, gali būti toliau taikomos kitos
ženklinimo prievolės, kurios nepatenka į CLP reglamento ir vežimą reglamentuojančių
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teisės aktų taikymo sritį, pavyzdžiui, darbo vietos rizikos vertinimas atsižvelgiant į
darbuotojų apsaugos pagrindų Direktyvą (89/391/EEB) ir susijusias atskiras direktyvas,
įskaitant Cheminių medžiagų direktyvą (98/24/EB48), Kancerogenų ir mutagenų
direktyvą (2004/37/EB49) ir, kai tinkama, saugos ir (arba) sveikatos ženklus pagal
Direktyvą 92/58/EB50. Vis dėlto kai cheminės medžiagos arba mišiniai nebevežami, jie
turi būti išpakuojami iš vežimui skirtos pakuotės, kad būtų galima aiškiai matyti CLP
etiketę, arba CLP etiketė turi būti pridėta prie anksčiau naudotos krovinio vežimo
pakuotės.

48

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos
nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (OL L 131, 1998 5 5, p. 11–23), iš dalies
pakeista Direktyva 2007/308/EB ir Direktyva 2014/27/ES.
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų
apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (OL L 158,
2004 4 30, p. 50), iš dalies pakeista Direktyva 2007/308/EB ir Direktyva 2014/27/ES.
49

1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/58/EEB dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo
saugos ir (arba) sveikatos ženklus (OL L 245, 1992 8 26, p. 23), iš dalies pakeista
Direktyva 2007/308/EB ir Direktyva 2014/27/ES.
50
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6. Etikečių pavyzdžiai
Šiame skirsnyje pateikta 13 pavyzdžių, kokių įvairių situacijų gali pasitaikyti rengiant
etiketes.
Atminkite, kad kiekviena iš toliau parodytų etikečių tėra pavyzdys, kaip reikėtų išdėstyti
etiketės elementus atitinkamoje situacijoje. Pateikti pavyzdžiai visais aspektais nėra
išsamūs arba privalomi ir jie neatspindi konkrečių naudojimo būdų. Toliau pavaizduotų
etikečių ir etikečių elementų matmenys nebūtinai yra tikrieji jų matmenys.

1 pavyzdys. Cheminės medžiagos (neskirtos plačiajai visuomenei)
etiketė viena kalba
Šiame pavyzdyje pateikta paprasta cheminės medžiagos, skirtos tiekti ir naudoti,
etiketė, į kurią įtraukti tik CLP etiketės elementai. Šioje etiketėje vartojama CLP
terminija ir naudojamos piktogramos pagal CLP reglamento 17 straipsnio a ir c–g
punktus, t. y. produkto identifikatoriai, tiekėjo tapatybė, signalinis žodis, pavojaus
piktogramos, pavojingumo ir atsargumo frazės. Kadangi cheminė medžiaga netiekiama
plačiajai visuomenei, nominalaus pakuotėje esančio jos kiekio etiketėje nurodyti
neprivaloma.

Pavojaus
piktogramos

Produkto
identifikatoriai

Tiekėjo tapatybė

Signalinis žodis

Labai degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus,
gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų,
atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti
sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Vengti
rūko / garų įkvėpimo. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių
bei veido apsaugos priemones. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Pavojingumo frazės

Atsargumo frazės
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Atsižvelgiant į pramoninį (profesionalų) šios medžiagos naudojimą, etiketėje nepateikta
jungtinė frazė P301 + P310. Siekiant, kad atsargumo frazių ir informacijos, kurią reikia
įsisąmoninti, etiketėje būtų dar mažiau, joje taip pat nepateikta frazė P391, nes
prevencinės frazės apie fizinius pavojus ir pavojus sveikatai laikomos svarbesnėmis
rekomendacijomis, kurias reikia pateikti etiketėje. Galiausiai nuspręsta pateikti šešias
atsargumo frazes (iš pradžių jų buvo aštuonios).
Pasirinktos atsargumo frazės turėtų būti įtrauktos į SDS; tai reikėtų padaryti po
2.2 antrašte („Etiketės elementai“). Nepasirinktas frazes galima įtraukti į atitinkamus
SDS skirsnius, taip pateikiant pramoniniams ir profesionaliems naudotojams pakankamai
informacijos, kaip saugiai tvarkyti šią cheminę medžiagą.
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2 pavyzdys. Cheminės medžiagos etiketė keliomis kalbomis,
kurioje pateikiama neprivalomos papildomos informacijos
(neskirta plačiajai visuomenei)
Kitame pavyzdyje pateikta medžiagos, skirtos tiekti ir naudoti, etiketė keliomis kalbomis.
Joje vartojama CLP terminija ir naudojamos piktogramos pagal CLP reglamento
17 straipsnio a ir c–h punktus, t. y. produkto identifikatorius, tiekėjo tapatybė, pavojaus
piktogramos, signaliniai žodžiai ir pavojingumo bei atsargumo frazės keturiomis
kalbomis.
Kadangi ši cheminė medžiaga netiekiama plačiajai visuomenei, nominalaus pakuotėje
esančio jos kiekio etiketėje nurodyti neprivaloma.
Pagal CLP reglamento 32 straipsnio 3 dalį pavojingumo ir atsargumo frazės viena kalba
etiketėje pateikiamos kartu. Kairėje etiketės pusėje pateikiamas papildomo ženklinimo
skyrelis, įtraukiant neprivalomą papildomą ženklinimo informaciją.
Savo išdėstymu ši etiketė yra autentiška etiketė, skirta 2,5 litro talpos buteliui. Kadangi
tikrieji jos matmenys šiek tiek didesni negu tie, kurie čia parodyti, vis dar yra galimybių
optimizuoti informacijos struktūrą, pavyzdžiui, parenkant labiau pastebimą vietą
signaliniam žodžiui arba didesnėmis raidėmis užrašant pavojingumo ir atsargumo frazes.
Pagal minimalius etiketės ploto matmenis, kurie būtų bent 52 mm x 74 mm, kiekvienos
piktogramos dydis tikroje etiketėje turėtų būti bent 257 mm2, taigi jos kraštinė būtų
bent 16 mm (žr. šio rekomendacijų dokumento 5.2 skirsnį).
Jeigu papildomo ženklinimo dalies turinys papildomas (pavyzdžiui, įtraukiant su
cheminės medžiagos naudojimu susijusią informaciją), gali reikėti didinti ir bendrą
etiketės plotą bei jos elementų dydį, visų pirma signalinių žodžių, pavojingumo ir
atsargumo frazių raidžių dydį. Juos padidinus būtų užtikrintas privalomos informacijos,
kuri etiketėje pateikiama keliomis kalbomis, įskaitomumas. Šiuo atveju taip pat gali būti
naudinga padidinti piktogramų dydį.
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Pavojingumo ir
atsargumo frazės,
grupuojamos pagal
kalbą

Signalinis žodis

Pavojaus
piktogramos

Produkto
identifikatoriai
Tiekėjo tapatybė

Papildomos
ženklinimo
informacijos
skyrelis
(neprivalomas)
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3 pavyzdys. Mišinio etiketė viena kalba, kurioje pateikiama ir
privaloma, ir neprivaloma papildoma informacija (tiekiama
plačiajai visuomenei)
Toliau pateiktas įprasto plataus vartojimo produkto (ploviklio), skirto tiekti ir naudoti,
etiketės pavyzdys.
Etiketėje parodyta visa privaloma ženklinimo informacija, t. y. produkto identifikatoriai
(prekybinis pavadinimas ir mišinio nuoroda – pakaktų ir vieno iš jų), tiekėjo tapatybė,
signalinis žodis, pavojingumo bei atsargumo frazės ir privaloma papildoma informacija,
pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, įskaitant UFI kodą. Atkreipkite
dėmesį, kad papildoma informacija etiketėje pagal CLP reglamentą grupuojama kartu, o
kita papildoma informacija (šiuo atveju brūkšninis kodas) pateikiama kitoje vietoje.
Atsargumo frazių dėl šalinimo nepateikiama, nes jų nereikia, kai mišinys klasifikuojamas
kaip akių dirgiklis.
Kadangi produktas tiekiamas plačiajai visuomenei, etiketėje taip pat nurodomas
nominalus jo kiekis. Rodoma ne tik privaloma papildoma informacija, bet ir tam tikra
neprivaloma papildoma informacija.
Šioje etiketėje privaloma informacija, kurią pateikti reikalaujama pagal CLP reglamentą ir
kitus Bendrijos teisės aktus, aiškiai atskiriama nuo neprivalomų elementų. Privaloma
informacija įrėminta dviem teksto langeliais, o „CLP langelis“ pateiktas centrinėje, gerai
matomoje etiketės vietoje. Neprivalomus etiketės elementus galima rasti apatinėje
etiketės dalyje ir viršutinėje dalyje, po antrašte „Naudojimo instrukcijos“.
Čia pavaizduotos etiketės tikrasis dydis yra 165 mm x 72 mm; etiketės dalis, kurioje
pateikiami privalomieji etiketės elementai, t. y. abu teksto langeliai ir nominalus kiekis,
yra apytiksliai 98 mm x 72 mm dydžio. Teksto dalies „For further information visit …“
(liet. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite…) užimamą plotą iš esmės
reikia atimti iš bendro ploto; kita vertus, reikėtų pridėti maždaug tokio paties dydžio
plotą, kurį užima eilutė „trade name“ (liet. prekybinis pavadinimas), taigi iš esmės
niekas nekinta.
Etiketė yra didesnė, palyginti su CLP reglamente nustatytais minimaliais reikalaujamais
matmenimis, kurie turi būti bent 52 mm x 74 mm ant 500 ml talpos butelio. Piktograma
atitinka orientacinį minimalų plotą, kuris yra 16 mm x 16 mm.
Čia parodyta etiketė visų pirma skirta pateikti ant vidinės pakuotės. Jeigu cheminė
medžiaga yra iš kelių sluoksnių (t. y. vidinio ir išorinio) sudarytoje pakuotėje, ta pati
informacija turi būti pateikiama ir ant išorinės pakuotės, išskyrus atvejus, kai informacija
ant vidinės pakuotės būtų matoma per išorinę pakuotę.
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Produkto
identifikatoriai
(Prekybinis
pavadinimas ir
mišinio įvardijimas)
Neprivaloma
papildoma
informacija
(šioje vietoje:
nustatyti naudojimo
būdai)
Privaloma papildoma
informacija

UFI: VDU1-4147-1003-1862

UFI kodas
Produkto
identifikatorius
(mišinio įvardijimas)
Signalinis žodis
Pavojingumo frazė
Pavojaus piktograma

Atsargumo frazės

Tiekėjo tapatybė

Nominalus kiekis

Neprivaloma
papildoma
informacija
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4 pavyzdys. Cheminės medžiagos etiketė viena kalba su
papildomomis pavojingumo frazėmis (neskirta plačiajai
visuomenei)
Toliau pateiktame pavyzdyje parodyta cheminės medžiagos, skirtos tiekti ir naudoti,
etiketė. Suderinta klasifikacija (su vandeniu reaguojanti (1 kat.), odos ėsdinimas,
(1B kat.), taip pat pridedama papildoma pavojingumo frazė EUH014 pagal CLP
reglamento VI priedą. Nėra jokios kitos prieinamos patikimos informacijos apie kokius
nors kitus pavojus. Cheminė medžiaga neskirta naudoti plačiajai visuomenei; ji tiekiama
1 litro talpos pakuotėje.
Pavyzdyje pateikiama visa privaloma ženklinimo informacija, t. y. produkto
identifikatoriai, tiekėjo tapatybė, pavojaus piktogramos, signalinis žodis, pavojingumo ir
papildoma pavojingumo frazė EUH014, pagal CLP reglamento VI priedo 3 lentelę. Nors
frazė EUH014 turėtų būti tik papildoma informacija, ji sąmoningai pateikta greta įprastų
CLP pavojingumo frazių siekiant pabrėžti pastarųjų svarbą.

Produkto
identifikatoriai

Pavojaus
piktogramos

Cheminė medžiaga Z
EB Nr. 123-123-1

Signalinis žodis

Pavojinga
Smarkiai reaguoja su vandeniu.
Kontaktuodami su vandeniu
išskiria degias dujas, kurios gali
savaime užsidegti.

Papildoma
pavojingumo frazė
EUH014

Pavojingumo frazės

Smarkiai nudegina odą ir
pažeidžia akis.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
PATEKUS ANT ODOS: Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį.
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą
nuplauti vandeniu arba čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti
vandeniu Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis.
X įmonė, Y gatvė, ABC miestas,
telefonas +49 (0) 0000 00 00 00.

Atsargumo frazės

Tiekėjo tapatybė
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5 pavyzdys. Mišinio etiketė keliomis kalbomis, kurioje pateikta
privaloma ir neprivaloma papildoma informacija (tiekiama
plačiajai visuomenei)
5 pavyzdyje pateikta rengiama etiketė keliomis kalbomis, skirta įprastai plataus
vartojimo cheminei medžiagai (dekoratyviniams dažams), kurią ketinama tiekti ir
naudoti.
Joje parodyta visa privaloma ženklinimo informacija, t. y. produkto identifikatoriai,
tiekėjo tapatybė, signalinis žodis, pavojingumo bei atsargumo frazės ir privalomoji
papildoma informacija, visų pirma informacija pagal Direktyvą 2004/42/EB dėl lakiųjų
organinių junginių (LOJ), susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose
dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų
kiekių ribojimo.
Pagal CLP reglamento 32 straipsnio 3 dalį pavojingumo ir atsargumo frazės viena kalba
etiketėje pateikiamos kartu. Kadangi ši cheminė medžiaga tiekiama plačiajai visuomenei,
nominalus jos kiekis taip pat nurodytas etiketėje. Kartu su privalomais etiketės
elementais pateikiama ir neprivalomos papildomos informacijos.
Šiame etiketės pavyzdyje CLP etiketės elementai atskirti nuo papildomos informacijos.
CLP etiketės elementai išdėstyti geriau pastebimoje etiketės vietoje, o papildoma
informacija pateikta etiketės pakraščiuose. Papildomos informacijos tekstas
atspausdintas šiek tiek mažesniu šriftu negu CLP etiketės elementai.
Šios etiketės, pateikiamos ant pakuotės, dydis turėtų būti 125 mm x 150 mm. Tai
reiškia, kad tikroji etiketė bus kur kas didesnė negu minimalaus dydžio etiketė ant 1 litro
talpos paketo (52 x 74 mm), kaip to reikalaujama pagal CLP reglamentą. 19 x 19 mm
dydžio piktograma užima mažiau negu vieną penkioliktąją visos etiketės ploto, tačiau yra
didesnė negu viena penkioliktoji ploto, skirto informacijai, kaip to reikalaujama pagal CLP
reglamento 17 straipsnį.
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Produkto
identifikatoriai

UFI kodas
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Pavojaus piktograma

Neprivaloma
papildoma
informacija

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Signalinis žodis
Tiekėjo tapatybė

Signalinis žodis,
pavojingumo ir
atsargumo frazės
trimis kalbomis

00000 00000

Privaloma papildoma
informacija pagal LOJ
direktyvą

Neprivaloma
papildoma
informacija

Nominalus kiekis
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6 pavyzdys. Sulankstoma mišinio (tiekiamo plačiajai visuomenei)
etiketė
Toliau pateiktame pavyzdyje parodyta sulankstoma mišinio, skirto tiekti ir naudoti
plačiajai visuomenei, etiketė keliomis kalbomis.
Šio mišinio etiketėje turi būti pateikiama daug privalomų CLP etiketės elementų, t. y.
trys pavojaus piktogramos, trys pavojingumo frazės ir įvairios atsargumo frazės, kurios
parenkamos pagal pirmumo principus. Visų šių etiketės elementų nebuvo įmanoma
pateikti ant pačios produkto talpyklos dėl jos formos ir dydžio (plastikinė 100 ml tūrio
talpykla). Tiekėjas negali standartinėje etiketėje sutalpinti valstybės narės oficialia kalba
surašytos reikalaujamos informacijos, kai produktas pateikiamas rinkai (Lenkija). Dėl
šios priežasties tiekėjas nusprendė naudoti sulankstomą etiketę. Taip tiekėjas taip pat
gali įtraukti dvi papildomas kalbas, kurios, jo manymu, yra būtinos šiuo atveju. Etiketės
elementai etiketėje pateikiami toliau nurodyta tvarka.
Pirmasis puslapis


Prekės pavadinimas arba nuoroda,



pavojaus piktogramos,



signaliniai žodžiai visomis etiketėje vartojamomis kalbomis,



nominalus kiekis, nes mišinys tiekiamas plačiajai visuomenei,



tiekėjo kontaktiniai duomenys,



nuoroda į išsamią etiketės viduje pateiktą saugai svarbią informaciją (šiuo atveju
pirmajame puslapyje rodyklės simboliu parodyta, kad visa saugos informacija
pateikta vidiniuose puslapiuose),



šalių kodai, iš kurių matyti, kurios kalbos vartojamos etiketėje.



UFI kodas.

Vidiniai puslapiai


Visas produkto identifikatorius (šiuo konkrečiu atveju įskaitant pavojinguosius
junginius A, B ir C),



signalinis žodis,



pavojingumo frazės,



atsargumo frazės.

Išsami saugos informacija vidiniuose puslapiuose pateikiama kiekviena iš pirmajame
puslapyje nurodytų kalbų ir sugrupuota pagal kalbas. Šalių kodai pateikiami
kiekvieno vidinio puslapio viršuje, kad naudotojui būtų lengviau greitai rasti savo
kalbą.
Paskutinis puslapis (pritvirtintas prie pačios produkto talpyklos)


Prekės pavadinimas arba nuoroda,



pavojaus piktogramos,



signalinis žodis,



nominalus kiekis,



tiekėjo kontaktiniai duomenys,



UFI kodas.
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pavadinimas

UFI kodas

Signalinis
žodis visomis
etiketėje
vartojamomis
kalbomis
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Produkto
identifikatorius,
įskaitant tris
pavojingus
komponentus, nuo
kurių priklauso
mišinio klasifikacija

Signalinis
žodis

UFI kodas

Vidiniai
puslapiai

Pirmasis
puslapis,
apvyniotas
aplink talpyklą

Kalbos
kodas

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Pavojaus
piktogramos

Tiekėjo
tapatybė

Paskutinis
puslapis,
gerai
pritvirtintas
prie
pačios
produkto
talpyklos

Nominalus
kiekis

Atsargumo
frazės

Pavojingum
o frazės

Kalbų kodai,
iš kurių aišku,
kokios kalbos
vartojamos
etiketėje

Simbolis, iš kurio
naudotojas sužino,
kad etiketę galima
išskleisti, ir kad
papildoma informacija
pateikta vidiniuose
puslapiuose
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6.1 Maža arba sunkiai paženklinama pakuotė
Šiame skirsnyje kaip pavyzdžiai parodytos etiketės yra autentiškos; jos pateikiamos tik
ant vidinės pakuotės, nes paketas gabenamas didesnėse siuntose, iš išorės specialiai
paženklintose pagal pavojingų krovinių vežimo taisykles. Atkreipkite dėmesį, kad
ženklinimo išimtys taikomos tik tada, kai alternatyvus ženklinimas sulankstomose
etiketėse, pririšamose etiketėse ar ant išorinės pakuotės techniškai neįmanomas.

7 pavyzdys. 8 ml buteliuke tiekiama cheminė medžiaga (neskirta
plačiajai visuomenei)
Toliau patiektame pavyzdyje vaizduojama cheminės medžiagos etiketė dviem (suomių ir
švedų) kalbomis, pateikiama ant mažos pakuotės. Suomijoje privaloma vartoti abi šias
kalbas. Pagal CLP reglamento VI priedą cheminei medžiagai priskirta tokia klasifikacija:
Degieji skysčiai
(2 kat.)

H225 Labai degūs skystis ir garai

Toksinis poveikis
H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam
reprodukcijai (2 kat.)
vaikui (nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas)
(nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad
kiti veikimo būdai nepavojingi).
Plaučių pakenkimas
prarijus (1 kat.)

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

STOT (kartotinis
poveikis) (2 kat.)

H373 Gali pakenkti organams (arba nurodyti visus veikiamus
organus, jeigu žinoma), jeigu medžiaga veikia ilgai arba
kartotinai (nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai
nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi).

Odos dirginimas
(2 kat.)

H315 Dirgina odą

STOT (vienkartinis
poveikis) (3 kat.)

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Lėtinis toksiškumas
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
vandens organizmams
pakitimus.
(2 kat.)
Pagal CLP reglamento 17 straipsnį reikėtų pateikti daug ženklinimo elementų. Buteliukas
su šia chemine medžiaga pateikiamas rinkai atskirai. Kadangi šis pavyzdys grindžiamas
prielaida, jog ženklinimo informacijos neįmanoma sutalpinti sulankstomoje etiketėje,
pririšamoje etiketėje ar ant išorinės pakuotės, tiekėjui leidžiama pasinaudoti mažoms
pakuotėms daromomis išimtimis, kaip aprašyta CLP reglamento I priedo 1.5.2 skirsnyje.
Taigi, pavojingumo ir atsargumo frazės, priskiriamos tokioms pavojingumo klasėms ir
kategorijoms:
Degieji skysčiai (2 kat.), STOT (kartotinis poveikis) (2 kat.), Odos dirginimas
(2 kat.), STOT (kartotinis poveikis) (3 kat.) ir Lėtinis toksiškumas vandens
organizmams
(1 kat.), etiketėje galima nepateikti. Tačiau laikantis CLP reglamento pavojaus
piktogramos
GHS02, GHS07, GHS08 ir GHS09
toliau naudojamos šiems pavojams žymėti.
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Jokios mažoms pakuotėms numatytos išimtys netaikomos šioms pavojingumo klasėms ir
kategorijoms: Toksinis poveikis reprodukcijai (2 kat.) ir Plaučių pakenkimas prarijus
(1 kat.). Tai reiškia, kad etiketėje paliktos piktogramos ir pavojingumo bei atsargumo
frazės dėl šių pavojingumo klasių ir kategorijų.
Atsargumo frazių skaičius akivaizdžiai sumažintas pagal CLP reglamento 22 ir
28 straipsnius. Pavyzdžiui, frazė P501 („Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) į …”) nepateikta
todėl, kad ši cheminė medžiaga netiekiama plačiajai visuomenei ir nėra specialių
reikalavimų dėl jos pašalinimo, kurie būtų griežtesni, palyginti su įprasta cheminių
medžiagų šalinimo praktika (taip pat žr. šio rekomendacijų dokumento 7 skirsnį). Iš
pradinio 20 skirtingų atsargumo frazių rinkinio etiketėje liko viena frazė (frazių derinys),
t. y. P301+P310+P331 (PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS
IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.).
Pagal CLP reglamento 32 straipsnio 3 dalį pavojingumo frazės viena kalba ir atsargumo
frazės etiketėje atitinkamai pateikiamos kartu. Galiausiai buvo pasirinktas signalinis
žodis „Pavojinga“ (suom. Vaara; šved. Fara); taip pasielgta laikantis taikomos pirmumo
taisyklės.

Nieko nepraleista, tačiau pateiktos
visos pavojaus piktogramos

Mažoms pakuotėms taikomos
išimtys: pateikta mažiau
pavojingumo ir atsargumo frazių, jos
etiketėje sugrupuotos pagal kalbą.
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Jeigu tikrieji etiketės matmenys yra 32 x 95 mm, joje gali tilpti keturios minimalaus
privalomo 1 cm2 dydžio piktogramos. Tai gali būti ne visada įmanoma ant dar mažesnės
talpos pakuočių, pavyzdžiui, ant 4 ml tūrio buteliuko (žr. toliau). Siekiant išlaikyti
privalomą minimalų 1 cm2 pavojaus piktogramų dydį tokiais atvejais reikėtų padidinti
arba visą etiketę, arba paties buteliuko tūrį. Mažinti teksto raidžių dydį gali būti
nepriimtina, nes labai tikėtina, kad jis dėl to taptų sunkiai įskaitomas.

Dėl vietos trūkumo ant mažos talpos
pakuočių ne visada įmanoma sutalpinti
privalomo minimalaus 1 cm2 dydžio
piktogramas. Tokiu atveju reikėtų arba
padidinti etiketę, arba naudoti didesnio
tūrio buteliuką.

8 pavyzdys. Pavojingoji kietoji medžiaga 100 ml buteliuke (neskirta
plačiajai visuomenei)
Šiame pavyzdyje parodyta etiketė viena kalba, pateikiama ant mažos pakuotės, kurioje
yra kietoji medžiaga Y, klasifikuojama taip:
Oksiduojančiosios kietosios
medžiagos (2 kat.)

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

Kancerogeninė (1B kat.)

H350 Gali sukelti vėžį (nurodyti veikimo būdą, jeigu
įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai
nepavojingi).

Mutageninė (1B kat.)

H340 Gali sukelti genetinius defektus (nurodyti veikimo
būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo
būdai nepavojingi).

Toksinis poveikis
reprodukcijai (1B kat.)

H360 Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui
(nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas)
(nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta,
kad kiti veikimo būdai nepavojingi).

Ūmus toksiškumas (2 kat.)
(poveikis įkvėpus)

H330 Mirtina įkvėpus.

Ūmus toksiškumas (3 kat.)
(poveikis per burną)

H301 Toksiška prarijus.

STOT (kartotinis poveikis)
(1 kat.)

H372 Kenkia organams (arba nurodyti visus veikiamus
organus, jeigu žinoma), jeigu medžiaga veikia ilgai
arba kartotinai (nurodyti veikimo būdą, jeigu
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įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai
nepavojingi).

Ūmus toksiškumas (4 kat.)
(poveikis per odą)

H312 Kenksminga susilietus su oda.

Odos ėsdinimas (1B kat.)

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Kvėpavimo takų jautrinimas H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos
(1 kat.)
simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
Odos jautrinimas (1 kat.)

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Ūminis toksiškumas vandens H400 Labai toksiška vandens organizmams.
organizmams (1 kat.)
Lėtinis toksiškumas vandens H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia
organizmams (1 kat.)
ilgalaikius pakitimus.
Pagal CLP reglamento 17 straipsnį reikėtų pateikti daug ženklinimo informacijos. Kaip ir
pirmesniame pavyzdyje, daroma prielaida, kad tiekėjas gali pasinaudoti mažoms
pakuotėms daromomis išimtimis, kaip išdėstyta CLP reglamento I priedo 1.5.2 skirsnyje.
Cheminė medžiaga Y nelaikoma įtraukta nei į CLP reglamento VI priedą, nei į
klasifikavimo ir ženklinimo inventorių. Todėl reikia pateikti tik CLP reglamento 18
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytus produkto identifikatorius, t. y. CAS numerį (jeigu
yra, žr. CLP reglamento 18 straipsnio 2 dalies d punktą) ir IUPAC ar kitą tarptautinį
pavadinimą.
Pagal CLP reglamento I priedo 1.5.2 skirsnyje nurodytas mažoms pakuotėms taikomas
išimtis etiketėje galima nepateikti tik pavojingumo ir atsargumo frazių, priskiriamų šioms
pavojingumo klasėms ir kategorijoms:
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos (2kat.), Ūmus toksiškumas (4 kat.), Ūmus
toksiškumas vandens organizmams (1 kat.) ir Lėtinis toksiškumas vandens
organizmams
(1 kat.). Tai reiškia, kad dėl visų kitų pirmiau išvardytų pavojų etiketėje turi būti
pateikiami visi etiketės elementai, kurie yra privalomi pagal CLP reglamento II antraštinę
dalį.
Toliau parodytoje pavyzdinėje etiketėje pirma iš atsargumo frazių yra „Prieš naudojimą
gauti specialias instrukcijas“. Remiantis CLP reglamento 22 ir 28 straipsniais, atsargumo
frazių skaičius gerokai sumažintas. Pritaikius mažoms pakuotėms tinkamas išimtis ir
parinkus tinkamiausią atsargumo frazių grupę, iš maždaug 30 atsargumo frazių etiketėje
naudoti pasirinktos tik penkios (jungtinės) frazės.
Kartu su pavojingumo ir atsargumo frazėmis etiketėje privaloma pateikti ir penkias
skirtingas pavojaus piktogramas: GHS03, GHS05, GHS06, GHS08 ir GHS09.
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Dėl pavojingumo laipsnio iš esmės
neįmanoma sumažinti pavojingumo frazių.
Tačiau atsargumo frazių skaičius buvo
gerokai sumažintas.
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9 pavyzdys. Atskirame pakete tiekiamo ir vežamo produkto (neskirto
plačiajai visuomenei) etiketė
Šiuo pavyzdžiu iliustruojamos CLP reglamento 33 straipsnio 3 dalies nuostatos; jame
parodyta etiketė, skirta pavojingam mišiniui, kurio klasifikacija yra tokia:
Degieji skysčiai (2 kat.)

H225 Labai degūs skystis ir garai

Ūmus toksiškumas
(poveikis odai) (3 kat.)

H311 Toksiška susilietus su oda.

Odos dirginimas (2 kat.)

H315 Dirgina odą

STOT (vienkartinis
poveikis) (3 kat.)

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

STOT (vienkartinis
poveikis) (3 kat.)

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

STOT (kartotinis poveikis) H373 Gali pakenkti organams (arba nurodyti visus veikiamus
(2 kat.)
organus, jeigu žinoma), jeigu medžiaga veikia ilgai
arba kartotinai (nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai
nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi).
Plaučių pakenkimas
prarijus (1 kat.)

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Ūminis toksiškumas
vandens organizmams
(1 kat.)

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Lėtinis toksiškumas
vandens organizmams
(1 kat.)

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

Mišinys skirtas tiekti vienintelėje pakuotėje, pavyzdžiui, 200 litrų statinėje. Tai reiškia,
kad ant pakuotės turi būti pateikiami ir CLP, ir vežamo krovinio etiketės elementai.
Mišinys skirtas pramoniniam naudojimui, o ne naudoti plačiajai visuomenei.
Šiuo atveju tiekėjas pasirinko pateikti vežamo krovinio etiketės elementus ir ženklus
kartu su CLP ženklinimo elementais vienoje etiketėje. Ši bendra etiketė ir naudojamas
šrifto dydis turėtų būti pakankamai dideli, kad atitiktų Europos susitarime dėl pavojingų
krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) nustatytas specifikacijas, kurios ES
įgyvendintos Direktyva 2008/68/EB.
Kalbant apie CLP pavojaus piktogramas GHS06, GHS07 ir GHS09, taikant CLP
reglamento 26 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą pirmumo taisyklę, reikia pateikti tik
GHS06. Vis dėlto tiekėjas nepateikė CLP pavojaus piktogramų GHS06, GHS09 ir GHS02,
nes esamos pavojingumo klasės ir kategorijos jau paženklintos atitinkamomis vežamo
krovinio piktogramomis.
Šiame pavyzdyje etiketėje yra nurodytas UFI. Tačiau kalbant apie pavojingus mišinius,
kuriems taikomas reikalavimas pateikti informaciją pagal CLP 45 straipsnį ir kurie yra
skirti pramoniniam naudojimui, UFI gali būti nurodomas ir tik SDS.
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Produkto
identifikatorius
Produkto
identifikatoriu
s, įskaitant
medžiagas,
dėl kurių
mišinys
klasifikuojam
as kaip ūmiai
toksiškas,
STOT
(kartotinis
poveikis) ir
toksiškas
įkvėpus

Signalinis
žodis

Pavojingumo
frazės

Atsargumo
frazės

Vieta kitai
papildomai
informacijai
(pavyzdžiui,
naudojimo
instrukcijoms)

UFI kodas

CLP pavojaus
piktograma

Vežamo
krovinio
ženklinimas

TOKSIŠKAS DEGUS
(Sudėtyje yra X, Y)
UFI: VDU1-414F-1003-1862

Pavojinga
Labai degūs skystis ir garai.
Toksiška susilietus su oda.
Dirgina odą.
Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą.
Gali pakenkti kepenims, sėklidėms
jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų,
atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius,
naudoti akių apsaugos priemones.
PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
NESKATINTI vėmimo.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Talpyklą išmesti komunalinių atliekų surinkimo vietoje.

Daugiau informacijos apie saugų naudojimą pateikiama saugos
duomenų lape.

UNXXXX

Pagaminta
Tiekėjo
tapatybė

Bendrovė X
Y gatvė,
Z miestas
Kodas 00000,
Telefonas +49(0)0000000000

[Tinkamas vežimo
pavadinimas]
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10 pavyzdys. Mišinio, vežamo sausumos keliais išorinėje ir vidinėje
pakuotėse (neskirto plačiajai visuomenei), ženklinimas
Šiame pavyzdyje pavaizduotas vežamo mišinio ženklinimas, kai mišinys priskiriamas prie
šių kategorijų:
Degieji skysčiai
(3 kat.)

H226 Degūs skystis ir garai.

Ūmus toksiškumas H312 Kenksminga susilietus su oda.
(4 kat.)
Ūmus toksiškumas H332 Kenksminga įkvėpus.
(4 kat.)
Odos dirginimas
(2 kat.)

H315 Dirgina odą

Mišinys supakuotas vidinėje pakuotėje – buteliuose, kurie paskui dedami į nepermatomą
išorinę pakuotę (dėžę). Mišinys skirtas profesionaliems naudotojams, o ne naudoti
plačiajai visuomenei.

Vidinė
pakuotė

CLP pavojaus
piktogramos

Produkto
identifikatorius

UFI: VDU1-414F
1003-1862

UFI kodas

Signalinis
žodis

Išorinė
pakuotė

Pavojingumo
frazės

Atsargumo
frazės

Tiekėjo
tapatybė

Reikalaujama tik krovinio
vežimo etiketė (CLP
ženklinimas neprivalomas)
taikoma išorinei pakuotei.
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11 pavyzdys. Mišinio, vežamo sausumos keliais vienintelėje pakuotėje
(neskirto plačiajai visuomenei), ženklinimas
Šiuo pavyzdžiu iliustruojamos nuostatos, susijusios su vienintelės pakuotės ženklinimu
pagal CLP reglamento 33 straipsnio 3 dalį. Tai yra mišinio, kuris klasifikuojamas ir
ženklinamas pagal pavojingų krovinių vežimo taisykles ir pagal CLP reglamentą,
pavyzdys. Mišinys vežamas sausumos keliais vienintelėje pakuotėje (statinėje). Jis
neskirtas naudoti plačiajai visuomenei.
Šiame pavyzdyje visa išsami CLP ženklinimo informacija pateikta atskiroje etiketėje ir
papildo vežamo krovinio ženklinimo informaciją (1 versija).
CLP pavojaus piktogramos GHS09 ant pakuotės galima nepateikti, nes ji yra susijusi su
tais pačiais pavojais kaip ir vežamo krovinio pavojaus aplinkai („negyvas medis – negyva
žuvis“) ženklas (2 versija).
Kadangi mišinys kelia pavojų tik aplinkai, UFI nereikalaujama nurodyti.
1 versija.

Vienintelė pakuotė su
vežamo krovinio
ženklinimu...

U

...ir CLP ženklinimo
informacija

Mišinys Z

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV441

N

(Sudėtyje yra X)

UN 3082 APLINKAI
PAVOJINGA CHEMINĖ
MEDŽIAGA, SKYSTIS, N.O.S.
(Sudėtyje yra X)

Įspėjimas
Labai toksiška vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti
ištekėjusią medžiagą. Turinį / talpyklą perduoti
vietos atliekų šalinimo įmonei.
LOJ kiekis: ES šiam produktui taikomos ribos yra
(kat. A/d): 300 g/l. Šiame produkte yra ne daugiau
kaip 299 g/l LOJ.

Privaloma papildoma
informacija pagal LOJ
direktyvą

X įmonė, Y gatvė, Z miestas
Kodas 00000,
Telefonas +49(0)0000000000
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2 versija.

Vienintelė pakuotė su
vežamo krovinio
ženklinimu...

U
N

1A2/Y1.2/100/08/NL/TDV
441

UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA
CHEMINĖ MEDŽIAGA, SKYSTIS,
N.O.S.
(Sudėtyje yra X)

…ir CLP ženklinimo
informacija be CLP
piktogramos GHS09 dėl
pavojingumo vandens
aplinkai

Mišinys Z
(Sudėtyje yra X)

Įspėjimas
Labai toksiška vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti
ištekėjusią medžiagą. Turinį / talpyklą perduoti
vietos atliekų šalinimo įmonei.
LOJ kiekis: ES šiam produktui taikomos ribos
yra (kat. A/d): 300 g/l. Šiame produkte yra ne
daugiau kaip 299 g/l LOJ.

Privaloma papildoma
informacija pagal LOJ
direktyvą

X įmonė, Y gatvė, Z miestas
Kodas 00000,
Telefonas +49(0)0000000000
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6.2 Konkretus atvejis: dvikomponenčių produktų ženklinimas
Tam tikrais konkrečiais atvejais produkto pakuotė gali būti tokia unikali, kad CLP
ženklinimo reikalavimus įvykdyti sunku. Toliau pateikiami su tokiomis situacijomis susiję
pavyzdžiai. Atkreipkite dėmesį, kad šiuose pavyzdžiuose aptariami tik bendrieji
dvikomponenčių produktų ženklinimo aspektai ir juose nesiekiama parodyti teisingai
parinktų tinkamų etiketės elementų.
Pastaba.
Nustatant panašios, unikalios pakuotės ženklinimo reikalavimus gali prireikti atskirai
įvertinti kiekvieną atvejį. Tokia informacija neturėtų klaidinti naudotojo ir etiketė
turėtų būti lengvai suprantama.

12 pavyzdys. Dvikomponenčių klijų, parduodamų kaip rinkinys,
ženklinimas
Toliau pateiktame paveiksle parodytas populiaraus dvikomponenčių klijų, parduodamų
kaip rinkinys, kurį sudaro du mišiniai (būtent epoksidinė derva (A dalis) ir kietiklis (B
dalis)) pavyzdys. Abu mišiniai yra atskirose talpyklose, kurios viena prie kitos
pritvirtinamos ir parduodamos kaip rinkinys permatomoje išorinėje pakuotėje. Naudojant
klijus, abiejų talpyklų turinys sumaišomas po išspaudimo arba išspaudimo metu. A ir B
dalys reaguodamos sudaro galutinį mišinį, kurį galima naudoti kaip klijus pačioms

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

UFI: VDU1-414F-1003-1862

įvairiausioms medžiagoms klijuoti.
Tokiu atveju prie talpyklų reikia pritvirtinti dvi atskiras etiketes (po vieną etiketę
kiekvienam mišiniui, esančiam talpykloje). Etiketėse pateikiama informacija apie
pavojingumą privalo būti susijusi su abiejų mišinių (A dalies ir B dalies) pavidalu ir
fizinėmis būsenomis, kokie jie pateikiami rinkai. Išorinės viso rinkinio pakuotės ženklinti
nereikia, nes ji yra skaidri ir per ją aiškiai matoma vidinė pakuotė (abi talpyklos).
Jeigu produktas, susidarantis galutinio naudojimo metu, yra pavojingas (turintis įvairių
savybių, būdingų abiem talpyklose esantiems mišiniams), naudotojui būtina pateikti
pakankamai instrukcijų, kaip saugiai jį naudoti. Šias instrukcijas galima pateikti,
pavyzdžiui, etiketėje arba atskirame informaciniame lapelyje pakuotės viduje.
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Jei toks produktas neskirtas plačiajai visuomenei, reikėtų pateikti du atskirus SDS, kad
naudotojai galėtų atlikti savo pareigas valdyti riziką, kylančią naudojant reakcijos
produktą, gautą galiausiai panaudojus abu mišinius (t. y. klijus).
Kadangi klijai šiame pavyzdyje taip pat klasifikuojami kaip pavojingi, svarbi informacija
apie rizikos valdymo priemones turėtų būti pateikta SDS.
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13 pavyzdys. Bendraašės kasetės ženklinimas
Bendraašę kasetę sudaro vidinė tūbelė ir ją supanti išorinė tūbelė, pro kurią
išspaudžiamas tirštas iš dviejų konkretaus kiekio komponentų sudarytas mišinys (žr.
toliau pateiktus paveikslus). Paprastai abi kasetės dalys turi savo stūmoklį. Paspaudus
abu stūmoklius, abu komponentai susimaišo, reaguoja vienas su kitu ir patenka į
statišką maišymo antgalį. Ant antgalio angos yra vožtuvas siekiant išvengti kryžminės
taršos. Kol komponentai pasiekia antgalio angą, juos skiria skiriamoji plokštelė.

A komponentas
Stūmokliai

B komponentas

Vidinė tūbelė

Kasetės korpusas

Bendraašė
išleidimo anga

Bendraašė
kasetė

Statinis
maišymo
antgalis

Bendraašės kasetės atveju naudojama išorinė pakuotė, t. y. naudotojui matoma bendra
talpykla. Siekiant užtikrinti saugų kasetėje esančio iš dviejų komponentų sudaryto
gaminio naudojimą, jį reikėtų ženklinti viena fizine CLP etikete, kurioje aiškiai nurodomi
atskiri kiekvieno gaminyje esančio mišinio duomenys, kad juos būtų galima atskirti.
Toliau nurodyti privalomi CLP etiketės elementai turėtų būti matomi (kai taikytina)
atskirai dėl kiekvieno sudedamojo mišinio:


sudedamojo mišinio produkto identifikatorius,



pavojaus piktogramos,



signalinis žodis,



pavojingumo frazės,



atsargumo frazės.



UFI kodas.

Kiti privalomi CLP etiketės elementai, pavyzdžiui, tiekėjo tapatybė, prekybinis
pavadinimas ir tam tikra papildoma informacija, etiketėje gali būti pateikiami kartu.
Jeigu galutinis sumaišytas mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas, naudojimo
instrukcijoje nereikia pateikti jokios papildomos informacijos.
Jeigu galutinis sumaišytas mišinys būtų pavojingesnis už atskirus sudedamuosius
mišinius arba keltų pavojų, kuris nenurodytas etiketėje, tuomet informacija apie tai
reikės nurodyti naudojimo instrukcijose (pavyzdžiui, etiketėje arba pakuotės viduje) ir
saugos duomenų lapo (-ų) 2.3 skirsnyje.
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Prekybinis
pavadinimas

Prekybinis pavadinimas

Produkto
rūšis

GREITAI KIETĖJANTYS RIŠANTYS KLIJAI

A sudedamojo
mišinio
signalinis
žodis

A komponentas
Pavojinga

A sudedamojo
mišinio
pavojaus
piktogramos

A sudedamojo
mišinio UFI
kodas

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

B sudedamojo
mišinio
signalinis
žodis

B komponentas
Įspėjimas

B sudedamojo
mišinio
pavojaus
piktogramos

B sudedamojo
mišinio UFI
kodas

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Sudėtyje yra: X cheminė medžiaga. Degūs
skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo
takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Sukelia
smarkų akių dirginimą.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių,
žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.
Mūvėti
apsaugines
pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
PRARIJUS:
nedelsiant
kreiptis
į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ arba gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba
plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.
Odą nuplauti vandeniu / čiurkšle. NESKATINTI
vėmimo. Gaisro atveju: naudoti sausą smėlį, sausas
chemines arba alkoholiui atsparias gesinimo putas.

Sudėtyje yra: Y cheminė medžiaga. Gali sukelti
alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių
dirginimą. Labai toksiška vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
Stengtis
neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti
apsaugines
pirštines / dėvėti
apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia:
kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nusivilkti užterštus
drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
Prieš pradedant naudoti, susipažinti su naujausiu
vietiniu produkto duomenų lapu ir saugos
duomenų lapais.

Temperatūra
+30 °C
+25 °C – +30 °C
+20 °C – +25 °C
+10 °C – +20 °C
+5 °C – +10 °C
+5 °C
–10 °C1

Kietėjimo laikas
35 min
40 min
50 min
85 min
145 min
145 min
24 val.

Minimali kasetės temperatūra: +5 °C

Tiekėjo
tapatybė

Bendrovė X
Y gatvė,
Z miestas
Kodas 01234,
Šalis
Telefonas +01(0)234567890
www.companyx.com

Nominalus
kiekis

300 ml
500 g
Geriausias iki: XX/2019

00000 00000

1

Stingimo laikas
4 min
4 min
5 min
6 min
10 min
18 min
30 min

A sudedamojo
mišinio
pavojingumo
frazės

A sudedamojo
mišinio
atsargumo
frazės

B sudedamojo
mišinio
pavojingumo
frazės

B sudedamojo
mišinio
atsargumo
frazės

Vieta kitai
papildomai
informacijai
(pvz.,
naudojimo
instrukcijoms)
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7. Gairės, kaip parinkti atsargumo frazes, pateikiamas
CLP pavojingumo etiketėje
7.1 Įvadas
Remiantis JT GHS, CLP reglamente visoms pavojingumo klasėms priskirtos tam tikros
atsargumo frazės siekiant, kad būtų galima saugiai tiekti ir naudoti bet kokią cheminę
medžiagą arba mišinį. Pagal CLP reglamento 4 straipsnį tiekėjai turi parinkti atsargumo
frazes, pateikiamas CLP pavojingumo etiketėje.
Tiekėjai gali būti:






cheminių medžiagų gamintojai arba importuotojai,
mišinių importuotojai;
tolesni cheminių medžiagų arba mišinių naudotojai (įskaitant mišinių ruošėjus),
cheminių medžiagų arba mišinių platintojai (įskaitant mažmenininkus) ir (arba)
sprogiųjų gaminių, kaip apibrėžta CLP reglamento I priedo 2.1 skirsnyje,
gamintojai arba importuotojai.

Atsargumo frazės turi būti parenkamos pagal CLP reglamento 22 ir 28 straipsnių nuostatas
ir CLP reglamento IV priedą:
22 straipsnis
Atsargumo frazės
1. Etiketėje pateikiamos atitinkamos atsargumo frazės.
2. Atsargumo frazės atrenkamos iš frazių, esančių I priedo 2–5 dalyse pateiktose
lentelėse, nurodančiose kiekvienos pavojingumo klasės ženklinimo elementus.
3. Atsargumo frazės atrenkamos pagal IV priedo 1 dalyje nustatytus kriterijus,
atsižvelgiant į pavojingumo frazes ir į numatytą arba identifikuotą cheminės
medžiagos ar mišinio naudojimą ar naudojimo būdus.
4. Atsargumo frazės formuluojamos laikantis IV priedo 2 dalies.
28 straipsnis
Atsargumo frazių pirmumo principai
1. Jeigu per atsargumo frazių atranką atrenkamos kokios nors atsargumo frazės,
kurios, atsižvelgiant į konkrečią cheminę medžiagą, mišinį ar pakuotę, akivaizdžiai
nereikalingos ar nebūtinos, tokios frazės etiketėje nepateikiamos.
2. Jeigu cheminė medžiaga ar mišinys tiekiami plačiajai visuomenei, etiketėje
pateikiamas viena atsargumo frazė dėl tos cheminės medžiagos ar mišinio šalinimo
bei pakuotės šalinimo, išskyrus atvejus, kai to nereikalaujama pagal šio reglamento
22 straipsnį. Visais kitais atvejais, kai yra aišku, kad cheminės medžiagos, mišinio
ar pakuotės šalinimas nekelia pavojaus žmogaus sveikatai arba aplinkai, atsargumo
frazės dėl šalinimo pateikti nereikalaujama.
3. Etiketėje nurodomos ne daugiau kaip šešios atsargumo frazės, išskyrus atvejus, kai
siekiant atspindėti pavojaus pobūdį ir pavojingumo laipsnį būtina nurodyti daugiau
tokių frazių.
IV priedas
„Pagal 22 straipsnį ir 28 straipsnio 3 dalį rinkdami atsargumo frazes tiekėjai,
atsižvelgdami į įspėjimo aiškumą ir suprantamumą, gali derinti [IV priedo lentelėse]
nurodytas atsargumo frazes. <…>.“
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Nei JT GHS, nei CLP reglamente nėra aiškiai nustatytų taisyklių, kaip parinkti etiketėje
pateikiamas atsargumo frazes (išskyrus CLP reglamento 22 ir 28 straipsnių nuostatas ir
pagrindines instrukcijas, pateiktas CLP reglamento IV priedo 6.1–6.5 lentelių
stulpeliuose, kuriuose nurodytos konkrečios naudojimo sąlygos).
Kita vertus, atsargumo frazių skaičius pagal CLP reglamentą / JT GHS sistemą yra
daugiau nei du kartus didesnis, palyginti su saugos frazių skaičiumi pagal DSD. Tuo
atveju, kai atrankos taisyklių nėra, eilinei pavojingajai medžiagai, įtrauktai į CLP
reglamento VI priedą, dėl jos keliamų pavojų galima lengvai priskirti daugiau kaip
20 atsargumo frazių (žr. šio rekomendacijų dokumento 3.4 skirsnį). Pagal CLP
reglamentą reikalaujama, kad paprastai etiketėje privaloma naudoti ne daugiau kaip
šešias atsargumo frazes, išskyrus atvejus, kai daugiau frazių naudoti būtina siekiant
perteikti pavojaus pobūdį ir laipsnį. Todėl, remiantis veiksmingos atrankos taisyklėmis,
būtina iš esmės sumažinti atsargumo frazių skaičių.

7.2 Metodika
Atsargumo frazės pagal CLP reglamentą parenkamos remiantis:


CLP reglamento 22 ir 28 straipsnių nuostatomis,



pagrindinėmis instrukcijomis, pateiktomis CLP reglamento IV priedo 6.1–6.5
lentelių stulpeliuose, kuriuose išdėstytos naudojimo sąlygos, ir



instrukcijomis, pateiktomis iškart po atsargumo frazėmis jų parinkimo lentelėse
(žr. šio rekomendacijų dokumento 7.3 skirsnį).

Toliau nurodytas požiūris pasirinktas atrenkant atsargumo frazes pagal CLP reglamentą:


atsargumo frazės51 turėtų būti parenkamos pagal CLP reglamento 28 straipsnyje
ir IV priedo 1 dalyje nustatytas taisykles;



parenkant atsargumo frazes reikėtų atsižvelgti į esamus pavojus ir į nustatytas
arba numatomas cheminės medžiagos ar mišinio naudojimo sąlygas;



jeigu akivaizdu, kad dviejų atsargumo frazių turinys dubliuoja vienas kitą, reikėtų
pasirinkti labiausiai tikrovę atitinkančią frazę;



atsargumo frazės parenkamos pagal „šviesoforo“ spalvų sistemą. Šiame
rekomendacijų dokumente apibūdintose frazių naudojimo sąlygose daromas
skirtumas tarp atsargumo frazių, kurios yra „ypač rekomenduojamos“,
„rekomenduojamos“, „neprivalomos“ arba „nenaudotinos“ pavojingumo etiketėje;



konkrečią rekomendaciją reikėtų vertinti atsižvelgiant į pradines CLP frazių
naudojimo sąlygas, nurodytas po atitinkama atsargumo fraze frazių parinkimo
lentelėse;



CLP reglamente nustatytos dvi tikslinės grupės, t. y. plačioji visuomenė ir
pramoniniai / profesionalūs naudotojai. Kai tikslinė grupė aiškiai nenurodyta,
frazių naudojimo sąlygos taikomos tiek plačiajai visuomenei, tiek
pramoniniams / profesionaliems naudotojams;



kai tam tikros atsargumo frazės naudojimas (ypač) rekomenduojamas, tačiau yra
nurodytos kelios išimtys (sąlyga, prasidedanti žodžiu „nebent“), jos nereikėtų
vartoti tada, kai tenkinamos šios „nebent“ išlygos sąlygos.

Atitinkančios ankstesnes saugos frazes („S frazes“) pagal Pavojingų medžiagų direktyvą, bet ne
visada joms tapačios.
51
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Pavyzdžiui:
Frazės P264 („Po naudojimo kruopščiai nuplauti...“), pavojingumo klasė:
odos ėsdinimas (1 kategorija), nereikėtų pateikti
pramoniniams / profesionaliems naudotojams, kai tos medžiagos arba
mišinio pavojingumo etiketėje jau pasirinkta naudoti frazė P280 („Mūvėti
apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones“).
Priešingai, kai atsargumo frazė neprivaloma, ją reikėtų naudoti, kai taikomos
išlygoje „nebent“ nustatytos sąlygos.
Pavyzdžiui:
Frazė P410 („Saugoti nuo saulės šviesos“) pavojingumo klasėje „Slėgio
veikiamos dujos“ turėtų būti naudojama tuo atveju, kai apibūdintoms
dujoms yra būdingas (lėtas) irimas arba polimerizacija.


Panašiai kaip ir ankstesniame punkte, jeigu konkrečios atsargumo frazės
naudojimas (ypač) rekomenduojamas tik tam tikromis sąlygomis, jos nereikėtų
vartoti tais atvejais, kai šios sąlygos netaikomos.
Pavyzdžiui:
Frazės P260 (Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio)
nerekomenduotina naudoti dėl odą ėsdinančių cheminių medžiagų arba
mišinių, kai įkvėpimas mažai tikėtinas (pavyzdžiui, cheminės
medžiagos / mišiniai, kurie nėra lakūs ir kai dalelės arba rūkas, kurį
galima įkvėpti, naudojimo metu neišsiskiria).



Dėl kai kurių pavojų paprastai reikės rekomenduoti naudoti daug specifinių
atsargumo frazių. Todėl net ir nesudėtingų cheminių medžiagų etiketėse
atsargumo frazių skaičius lengvai viršys siektiną skaičių (6).
Kita vertus, etiketė, palyginti su SDS, ne visada yra vienintelis ir tinkamiausias
būdas pateikti informaciją pramoniniams / profesionaliems naudotojams,
pavyzdžiui, frazę P241 („Naudoti sprogimui atsparią
elektros / ventiliacijos / apšvietimo / … / įrangą.“). Tokiais atvejais
rekomendacijose taip pat pateikiama nuoroda į SDS, paprastai suformuluojant
rekomendaciją dėl frazių pateikimo etiketėje ir SDS. Tokiu atveju už
rekomendaciją pateikti frazę etiketėje yra „viršesnė“ rekomendacija įtraukti ją į
SDS: žr., pavyzdžiui, frazę P241, skirtą degiesiems skysčiams, arba frazę P373
(„NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia sprogmenis“) esant sprogimo pavojams.
Tam tikrais atvejais atitinkamas atsargumo frazes net rekomenduojama pateikti
tik SDS;



fizinių pavojų atveju visada reikėtų nustatyti, ar cheminės medžiagos arba
mišiniai, keliantys šiuos pavojus, yra tiekiami plačiajai visuomenei arba jos
naudojami. Jei taip nėra, papildomų atsargumo frazių naudojimui galima teikti
mažiau svarbos (tai „antraeilė“ rekomendacija);



dėl tam tikrų CLP reglamento IV priedo 6.5 lentelėje išvardytų pavojingumo klasių
reikalaujama nurodyti bent vieną atsargumo frazę, susijusią su plačiajai
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visuomenei pateiktų cheminių medžiagų arba mišinių išmetimu, kaip nurodyta
CLP reglamento 28 straipsnio 2 dalyje;


kai siūloma sujungti dvi arba daugiau atsargumo frazių, kurias būtų galima
naudoti ir atskirai, jų naudojimo sąlygose yra nurodyta „(ypač) rekomenduojama
kartu su Pxxx“:


Pavyzdžiui:
„Ypač rekomenduojama kartu su frazėmis P302 + P352 („PATEKUS ANT ODOS:
plauti dideliu vandens kiekiu /…“) naudoti frazę P310 („Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją“)
dėl pavojingumo klasės „Ūmus toksiškumas“ (1 ir 2 kat.) (poveikis odai).
Tokios jungtinės frazės turėtų būti laikomos viena atsargumo fraze.


Pateikiamos papildomos gairės, kaip naudoti atsargumo frazes P101 („Jei
reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo
etiketę“), P102 („Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje“) ir P103 („Prieš
naudojimą perskaityti etiketę“), kai pavojingosios medžiagos ir mišiniai tiekiami
plačiajai visuomenei (žr. šio rekomendacijų dokumento 7.3.1 skirsnyje pateiktą
lentelę).

Reikėtų pažymėti, kad kai cheminės medžiagos ir mišiniai vienu metu klasifikuojami dėl
fizinių pavojų ir dėl pavojų sveikatai bei aplinkai, parinkus frazes pagal šiame
rekomendacijų dokumente nustatytas taisykles, galutinis frazių sąrašas vis vien gali būti
kur kas ilgesnis negu siektinas skaičius – šešios frazės etiketėje (žr. C pavyzdį, pateiktą
šio rekomendacijų dokumento 7.4 skirsnyje). Net jei tai iš esmės galima pagrįsti CLP
reglamento 28 straipsnio 3 dalimi, vis vien tenka atsakyti į klausimą, ar visa ženklinimo
informacija tebėra įsisąmoninama, ypač kai pateikiamos ilgos jungtinės frazės.
Todėl tikrinant atsargumo frazių, parinktų pagal šį rekomendacijų dokumentą, grupę
siūloma atsižvelgti į šiuos principus:


tam tikrose frazėse dėl prevencijos ir reagavimo pateikiamos skubesnės
rekomendacijos, palyginti su kitomis frazėmis, nes skubūs veiksmai gali turėti
lemiamą reikšmę. Todėl tais atvejais, kai dėl įvairių pavojų priskiriamos panašios,
bet nevienodo pirmumo atsargumo frazės, reikėtų pasirinkti pačią griežčiausią
atsargumo frazę. Šį sprendimą galima priimti tik apsvarsčius konkretų esamą
atvejį ir jis labai priklauso nuo esamų pavojų:

Pavyzdžiui:
Kai cheminė medžiaga klasifikuojama kaip ūmiai toksiška ir kancerogeninė,
pirmosios pagalbos priemonėms ūmaus toksiškumo atveju teikiama pirmenybė,
palyginti su ilgalaikio poveikio pavojumi, t. y. frazei P310 („Nedelsiant skambinti
į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...“) teikiama pirmenybė, palyginti su frazėmis P311 („Skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...“), P312 („Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …“) ir P313
(„Kreiptis į gydytoją“).
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frazes, kuriose pateiktos rekomendacijos neatrodo tokios neatidėliotinos, būtų
geriau pateikti ne etiketėje, o SDS;



siekiant mažinti atsargumo frazių skaičių, taip pat galima atsižvelgti į
pavojingumo frazės turinį.

Pavyzdžiui:
Frazė P222 („Saugoti nuo kontakto su oru“), kai pavojingumo klasės yra
„Piroforiniai skysčiai“ ir „Piroforinės kietosios medžiagos“, gali būti nepateikiama,
nes naudojama pavojingumo frazė H250 („Veikiami oro savaime užsidega“).
Kai būtina parengti SDS, atsargumo frazės, pasirinktos naudoti CLP pavojingumo
etiketėje, turi būti įtrauktos į SDS 2.2 skirsnį „Ženklinimo elementai“ (žr.
Rekomendacijas, kaip pildyti saugos duomenų lapus). Nepasirinktas etiketėje naudoti
frazes galima įtraukti į atitinkamus SDS skirsnius, taip pateikiant pramoniniam arba
profesionaliam naudotojui pakankamai informacijos, kaip saugiai tvarkyti tą cheminę
medžiagą arba mišinį.

7.3 Frazių parinkimo lentelės
Toliau pateiktose frazių parinkimo lentelėse (šio rekomendacijų dokumento 7.3.1–7.3.5
skirsniai) remiamasi JT GHS 3 priedo 3 skirsnyje nustatytu formatu. Lentelėse
informacija pateikiama atitinkamai atsižvelgiant į pavojingumo klasę ir kategoriją.
Šis rekomendacijų dokumentas grindžiamas bendrosiomis CLP reglamento 22 ir
28 straipsnių nuostatomis, taip pat svarbiausiais nurodymais, pateiktais CLP reglamento
IV priedo 6.1–6.5 lentelių stulpeliuose dėl frazių naudojimo sąlygų. Jose, be kita ko,
atsižvelgiama į numatomus cheminės medžiagos ar mišinio naudojimo būdus bei fizines
savybes.
Pradinės frazių naudojimo sąlygos pagal CLP reglamentą užrašytos juodos spalvos šriftu
po atitinkamomis atsargumo frazėmis toliau pateiktose frazių parinkimo lentelėse.
Priešingai, sąlygos, kurios turi ES rekomendacijų statusą, pažymėtos kitaip –
žvaigždute () ir mėlynu šriftu, kad jas būtų galima atskirti nuo pradinių frazių
naudojimo sąlygų pagal CLP reglamentą (taip pat žr. CLP reglamento IV priedo 6.1–6.5
lentelių stulpelius, kuriuose pateiktos frazių vartojimo sąlygos).
Kai atsargumo frazės tekste yra pasvirasis brūkšnys arba įstrižas ženklas „/“, tai reiškia,
kad reikia rinktis tarp juo skiriamų frazių.
Pavyzdžiui:
Frazė P280 („Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones“) galėtų reikšti: „Naudoti
akių apsaugos priemones“ arba „Naudoti akių ir veido apsaugos priemones“.
Kai atsargumo frazės tekste įrašomas daugtaškis „...“, tai reiškia, kad išvardytos ne
visos taikytinos sąlygos. Todėl gamintojas arba tiekėjas, kai tinkama, turi pridėti
reikalingą informaciją.
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Pavyzdžiui:
Frazė P312 („Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ / ... / kreiptis į gydytoją“), naudojamas daugtaškis („...“)
reiškia, kad kitą galimybę turi nurodyti gamintojas arba tiekėjas.
Jeigu kuris nors atsargumo frazės tekstas yra laužtiniuose skliaustuose [...], tai reiškia,
kad juose esantis tekstas nėra tinkamas kiekvienu atveju ir turėtų būti naudojamas tik
tam tikromis aplinkybėmis. Šiais atvejais pateikiamos naudojimo sąlygos, kuriose
paaiškinama, kada reikėtų naudoti tekstą:
Pavyzdžiui:
Frazėje P284 nurodyta: „[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo
takų apsaugos priemones.“ Atsargumo frazė nurodoma kartu su toliau pateikta
naudojimo sąlyga: „– laužtiniuose skliaustuose pateiktą tekstą galima vartoti tuo
atveju, jeigu kartu su chemine medžiaga jos naudojimo metu pateikiama
papildomos informacijos, iš kurios aišku, kokios rūšies vėdinimo reikėtų, kad ji
būtų naudojama saugiai.“ Šios sąlygos taikymas turėtų būti aiškinamas taip:
jeigu kartu su chemine medžiaga pateikiama papildoma informacija, kurioje
paaiškinama, kokios rūšies vėdinimas būtų tinkamas saugiam naudojimui
užtikrinti, tekstą galima pateikti laužtiniuose skliaustuose. Šiuo atveju frazė
P284 būtų tokia: „Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų
apsaugos priemones.“ Tačiau jeigu cheminė medžiaga tiekiama be tokios
informacijos, teksto laužtiniuose skliaustuose nereikėtų naudoti, o frazė P284
turėtų būti tokia: „Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones“.
Parinkdami atsargumo frazes pagal lentelėse išdėstytas jų naudojimo sąlygas tiekėjai
gali šias frazes sujungti, atsižvelgdami į tai, kad taip gauta perspėjamoji rekomendacija
turi būti aiški ir suprantama. Šiuo atveju konkreti sudedamųjų frazių dalių formuluotė
turi likti nepakeista ir jungtinėse frazėse. Po frazių parinkimo lentelėmis pateikiami keturi
cheminių medžiagų pavyzdžiai (A, B, C ir D), kuriuose parodyta, kaip parenkamos
etiketėje naudojamos atsargumo frazės (žr. šio rekomendacijų dokumento 7.4 skirsnį).
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7.3.1 Bendrosios atsargumo frazės

Atsargumo frazė
P101
Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo
etiketę.
- Plataus vartojimo produktai
 Ypač rekomenduojama visoms cheminėms medžiagoms ir mišiniams, klasifikuojamiems
dėl pavojų sveikatai ir parduodamiems plačiajai visuomenei.
P102
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- Plataus vartojimo produktai
 Ypač rekomenduojama cheminėms medžiagoms ir mišiniams, parduodamiems plačiajai
visuomenei, išskyrus tuos, kurie klasifikuojami kaip keliantys pavojų tik aplinkai.
 Taip pat taikoma pakuotėms, kurios turi būti su vaikų sunkiai atidaromais uždarymo
įtaisais (II priedo 3.1.1.1 skirsnis).
P103
Prieš naudojimą perskaitykite etiketę.
- Plataus vartojimo produktai
 Neprivaloma, bet gali būti reikalaujama pagal kitus ES teisės aktus.
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7.3.2 Specialios atsargumo frazės, susijusios su fiziniais pavojais

7.3.2.1 Sprogmenys
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

Nestabili sprogioji medžiagaPavojinga

H200 Nestabili sprogioji medžiaga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P201

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Prieš naudojimą gauti specialias
instrukcijas.

Gaisro atveju:
sprogimo pavojus.
Evakuoti zoną. NEGESINTI gaisro,
jeigu ugnis pasiekia sprogmenis.

Laikyti pagal ...

Turinį / talpyklą šalinti …

... Gamintojas / tiekėjas nurodo
taikomus
vietinius / regioninius / nacionaliniu
s / tarptautinius reikalavimus.

… Pagal
vietinius / regioninius / nacion
alinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).



Ypač rekomenduojama.

P250
Nešlifuoti / netrankyti / netrinti /
... .
 Jei sprogioji medžiaga yra jautri
mechaniniam poveikiui.
... Gamintojas / tiekėjas nurodo
taikytiną grubaus tvarkymo būdą.
 Ypač rekomenduojama, jeigu
sprogioji medžiaga yra jautri
mechaniniam poveikiui.


Neprivaloma, jeigu sprogioji
medžiaga nėra jautri mechaniniam
poveikiui.



Ypač rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama įtraukti
į saugos duomenų lapą.
Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

Gamintojas / tiekėjas turi
nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir
talpyklai.


Rekomenduojama įtraukti
į saugos duomenų lapą,
jeigu yra konkrečių
šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra
griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų
šalinimo praktika.
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P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.
 Ypač rekomenduojama naudoti visą
P280 frazės formuluotę.
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7.3.2.1 Sprogmenys (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1.1 poklasis

Pavojinga

H201 Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų.

1.2 poklasis

Pavojinga

H202 Sprogios medžiagos, kelia didelį išsvaidymo pavojų.

1.3 poklasis

Pavojinga

H203 Sprogios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo arba
išsvaidymo pavojų.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos
šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų,
atviros liepsnos arba kitų degimo
šaltinių. Nerūkyti.

Gaisro atveju:
sprogimo pavojus.
Evakuoti zoną. NEGESINTI gaisro,
jeigu ugnis pasiekia sprogmenis.

Laikyti pagal ...

Turinį / talpyklą šalinti …

 Ypač rekomenduojama.



... Gamintojas / tiekėjas nurodo
taikomus
vietinius / regioninius / nacionaliniu
s / tarptautinius reikalavimus.

… Pagal
vietinius / regioninius / naciona
linius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).

P230
Laikyti sudrėkintą (kuo)
- taikoma cheminėms medžiagoms ir
mišiniams, kurie, siekiant susilpninti
ar nuslopinti jų sprogumo savybes,
yra drėkinami, skiedžiami, tirpinami
arba suspenduojami naudojant
flegmatizatorių (nujautrinti
sprogmenys).
… gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas medžiagas.
 Ypač rekomenduojama.

Ypač rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama įtraukti
į saugos duomenų lapą.
Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

Gamintojas / tiekėjas turi
nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir
talpyklai.


Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą,
jeigu yra konkrečių
šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra
griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų
šalinimo praktika.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
96

Versija 4.0 – 2019 m. kovas
Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

P234
Laikyti tik originalioje talpykloje.
 Ypač rekomenduojama.
P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir
priėmimo įrangą.
- Jei sprogioji medžiaga yra jautri
elektrostatiniam poveikiui.
 Neprivaloma, nebent šią frazę
reikėtų naudoti dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.
P250
Nešlifuoti / netrankyti / netrinti / .
.. .
 Jei sprogioji medžiaga yra jautri
mechaniniam poveikiui.
... Gamintojas / tiekėjas nurodo
taikytiną grubaus tvarkymo būdą.
 Ypač rekomenduojama, jeigu
sprogioji medžiaga yra jautri
mechaniniam poveikiui.
 Neprivaloma, jeigu sprogioji
medžiaga nėra jautri mechaniniam
poveikiui.
P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti apsauginius



Privaloma, kai tiekiama
plačiajai visuomenei (kai
valstybė narė leidžia tokį
tiekimą).
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drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.
 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti
akių apsaugos priemones ypač
rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.
 Naudoti veido apsaugos priemones
ypač rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams tada, kai nuo gaminių
gali atsiskirti pavojingų skeveldrų.
 Rekomenduojama sprogiosioms
medžiagoms, kurios tiekiamos
plačiajai visuomenei (kai valstybės
narės leidžia tokį tiekimą).
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7.3.2.1 Sprogmenys (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1.4 poklasis

H204 Gaisro arba išsvaidymo pavojus.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Gaisro atveju:
sprogimo pavojus.
Evakuoti zoną. NEGESINTI
gaisro, jeigu ugnis pasiekia
sprogmenis.

Laikyti pagal ...

Turinį / talpyklą šalinti …

... Gamintojas / tiekėjas
nurodo taikomus
vietinius / regioninius / nacion
alinius / tarptautinius
reikalavimus.

… Pagal
vietinius / regioninius / nacionali
nius / tarptautinius reikalavimus
(nurodyti).

 Ypač rekomenduojama.
P234
Laikyti tik originalioje talpykloje.

- Išskyrus 1.4 poklasio sprogmenis
(atitikties grupė S), esančius
vežamose pakuotėse.

 Ypač rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama.

P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo
įrangą.
- Jei sprogioji medžiaga yra jautri
elektrostatiniam poveikiui.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.



Ypač rekomenduojama
įtraukti į saugos duomenų
lapą. Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

Gamintojas / tiekėjas turi
nurodyti, ar šalinimo reikalavimai
taikomi turiniui ar talpyklai, arba
ir turiniui, ir talpyklai.


Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą, jeigu
yra konkrečių šalinimui
taikomų reikalavimų, kurie
yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo
praktika. Nurodykite
taikytiną reikalavimą.



Privaloma, kai tiekiama
plačiajai visuomenei (kai
valstybė narė leidžia tokį
tiekimą).

P370 + P380 + P375
Gaisro atveju: Evakuoti zoną.
Gaisrą gesinti iš toli dėl
sprogimo pavojaus.
- Taikoma 1.4 poklasio
sprogmenims (atitikties grupė S),
esančius vežamose pakuotėse.


Ypač rekomenduojama.
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P250
Nešlifuoti / netrankyti / netrinti / ... .
 Jei sprogioji medžiaga yra jautri
mechaniniam poveikiui.
... Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytiną
grubaus tvarkymo būdą.
 Ypač rekomenduojama, jeigu sprogioji
medžiaga yra jautri mechaniniam
poveikiui.
 Neprivaloma, jeigu sprogioji medžiaga
nėra jautri mechaniniam poveikiui.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą įrangos
tipą.
 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
apsaugos priemones ypač
rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.
 Naudoti veido apsaugos priemones ypač
rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams tada, kai nuo gaminių gali
atsiskirti pavojingų skeveldrų.
 Rekomenduojama sprogiosioms
medžiagoms, kurios tiekiamos plačiajai
visuomenei (kai valstybės narės leidžia
tokį tiekimą).
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Papildomos
pavojaus
piktogramos
nėra

7.3.2.1 Sprogmenys (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1.1 poklasis

H205 Per gaisrą gali sukelti masinį sprogimą.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Gaisro atveju:
sprogimo pavojus.
Evakuoti zoną. NEGESINTI
gaisro, jeigu ugnis pasiekia
sprogmenis.

Laikyti pagal ...

Turinį / talpyklą šalinti …

... Gamintojas / tiekėjas nurodo
taikomus
vietinius / regioninius / nacional
inius / tarptautinius
reikalavimus.

… Pagal
vietinius / regioninius / nacionali
nius / tarptautinius reikalavimus
(nurodyti).

 Ypač rekomenduojama.
P230
Laikyti sudrėkintą (kuo)
- taikoma cheminėms medžiagoms ir
mišiniams, kurie, siekiant susilpninti ar
nuslopinti jų sprogumo savybes, yra
drėkinami, skiedžiami, tirpinami arba
suspenduojami naudojant flegmatizatorių
(nujautrinti sprogmenys).



Ypač rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama
įtraukti į saugos duomenų
lapą. Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

Gamintojas / tiekėjas turi
nurodyti, ar šalinimo reikalavimai
taikomi turiniui ar talpyklai, arba
ir turiniui, ir talpyklai.


Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą, jeigu
yra konkrečių šalinimui
taikomų reikalavimų, kurie
yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo
praktika. Nurodykite
taikytiną reikalavimą.



Privaloma, kai tiekiama
plačiajai visuomenei (kai
valstybė narė leidžia tokį
tiekimą).

… gamintojas / tiekėjas nurodo atitinkamas
medžiagas.
 Ypač rekomenduojama.
P234
Laikyti tik originalioje talpykloje.
 Ypač rekomenduojama.
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P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo
įrangą.
- Jei sprogioji medžiaga yra jautri
elektrostatiniam poveikiui.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.
P250
Nešlifuoti / netrankyti / netrinti / ... .
- Jei sprogioji medžiaga yra jautri
mechaniniam poveikiui.
... Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytiną
grubaus tvarkymo būdą.
 Ypač rekomenduojama, jeigu sprogioji
medžiaga yra jautri mechaniniam
poveikiui.
 Neprivaloma, jeigu sprogioji medžiaga
nėra jautri mechaniniam poveikiui.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą įrangos
tipą.

101

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
102

Versija 4.0 – 2019 m. kovas

 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
apsaugos priemones ypač
rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.
 Naudoti veido apsaugos priemones ypač
rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams tada, kai nuo gaminių gali
atsiskirti pavojingų skeveldrų.
 Rekomenduojama sprogiosioms
medžiagoms, kurios tiekiamos plačiajai
visuomenei (kai valstybės narės leidžia
tokį tiekimą

Pastabos dėl sprogiųjų medžiagų ženklinimo
1) Nesupakuotų sprogmenų ar į kitą, o ne į originalią ar į ją panašią, pakuotę perpakuotų sprogmenų etiketėse nurodoma:
a) piktograma: sprogstanti bomba;
b) signalinis žodis: „Pavojinga“ ir
c) pavojingumo frazė: „sprogios medžiagos; kelia masinio sprogimo pavojų“,
išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad pavojus atitinka vieną iš CLP reglamento I priedo 2.1.2 lentelėje nurodytų pavojaus kategorijų, kai
priskiriamas atitinkamas simbolis, signalinis žodis ir (arba) pavojingumo frazė.

2) Tiekiamos cheminės medžiagos ir mišiniai, kurių JT RTDG Bandymų ir kriterijų vadovo 12 skirsnio I dalies 2-os bandymų serijos rezultatas yra
teigiamas, ir kuriems taikoma sprogmenų klasifikavimo išimtis (pagrįsta JT RTDG Bandymų ir kriterijų vadovo 16 skirsnio I dalies 6-a bandymų
serija), vis dar turi sprogstamųjų savybių. Naudotojas turi būti informuojamas apie šias būdingas sprogmenų savybes, nes į jas turi būti
atsižvelgiama naudojimo metu, ypač jeigu cheminė medžiaga arba mišinys išimamas iš pakuotės arba perpakuojamas sandėliavimo tikslais. Dėl
šios priežasties cheminės medžiagos arba mišinio sprogiosios savybės turi būti nurodytos saugos duomenų lapo 2 ir 9 skirsniuose ir, kai tinkama,
kituose saugos duomenų lapo skirsniuose.
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7.3.2.2 Degiosios dujos (įskaitant chemiškai nestabilias dujas)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H220 Ypač degios dujos.

2

Atsargiai

H221 Degiosios dujos

Piktograma
skirta tik 1
pavojingumo
kategorijai.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P210

P377

P403

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros
liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

Dujų
nuotėkio
sukeltas
gaisras:
negesinti, nebent nuotėkį būtų galima
saugiai sustabdyti.

Laikyti gerai vėdinamoje
vietoje.



Ypač rekomenduojama.

 Ypač rekomenduojama.
P381
Nuotėkio atveju pašalinti visus
uždegimo šaltinius.


Rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama.

Šalinimas
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7.3.2.2 Degiosios dujos (įskaitant chemiškai nestabilias dujas) (tęsinys)

Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Papildomos
pavojaus
piktogramos
nėra

Pavojingumo frazė

A

Papildomo signalinio žodžioH230 Gali tapti sprogiomis net ir nesant oro.
nėra.

B

Papildomo signalinio žodžioH231 Gali tapti sprogiomis net ir nesant oro, esant
nėra.
didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P202
Nenaudoti, jeigu neperskaityti
nesuprasti visi saugos įspėjimai.

ar

 Ypač rekomenduojama.

Pastaba. Šioje lentelėje nurodyta tik ta atsargumo frazė, kuri priskiriama dėl cheminio dujų nestabilumo. Kitas atsargumo frazes,
priskiriamas dėl degumo, žr. prieš tai puslapyje pateiktoje atitinkamoje degiųjų dujų (1 ir 2 kat.) lentelėje.
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7.3.2.3 Aerozoliai
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

2

Atsargiai

H223 Degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P210

P410 + P412

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų
paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių. Nerūkyti.

Saugoti
nuo
saulės
šviesos.
Nelaikyti
aukštesnėje
kaip
50 ºC/122 ºF temperatūroje.



Priskirta pagal Direktyvą 75/324/EEB.

P211
Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo
šaltinius.


Priskirta pagal Direktyvą 75/324/EEB.

P251
Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.


Priskirta pagal Direktyvą 75/324/EEB.

… Gamintojas / tiekėjas nurodo
temperatūrą pagal atitinkamą
temperatūros skalę.


Priskirta pagal
Direktyvą 75/324/EEB.

Šalinimas
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Papildomos
pavojaus
piktogramos
nėra

7.3.2.3 Aerozoliai (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

3

H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P210

P410 + P412

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų
paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių. Nerūkyti.

Saugoti
nuo
saulės
šviesos.
Nelaikyti
aukštesnėje
kaip
50 ºC/122 ºF temperatūroje.

P251

… Gamintojas / tiekėjas nurodo
temperatūrą pagal atitinkamą
temperatūros skalę.

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.







Priskirta pagal Direktyvą 75/324/EEB.

Priskirta pagal Direktyvą 75/324/EEB.

Priskirta pagal
Direktyvą 75/324/EEB.

Šalinimas

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.4 Oksiduojančiosios dujos
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H270 Gali sukelti arba padidinti gaisrą, oksidatorius.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P220

P370 + P376

P403

Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų
degiųjų medžiagų.

Gaisro atveju: sustabdyti nuotėkį,
jeigu galima saugiai tai padaryti.

Laikyti gerai vėdinamoje
vietoje.



Ypač rekomenduojama.

P244
Saugoti, kad ant redukcinių vožtuvų
nepatektų riebalų ir tepalų.


Ypač rekomenduojama.



Neprivaloma.



Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.



Ypač rekomenduojama.

Šalinimas

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
108

Versija 4.0 – 2019 m. kovas

7.3.2.5 Slėgio veikiamos dujos
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

Suslėgtosios dujos

Atsargiai

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Suskystintosios dujos

Atsargiai

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Ištirpintosios dujos

Atsargiai

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas
P410 + P403
Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti
gerai vėdinamoje vietoje.
- Frazės P410 galima nepateikti, jei dujos
yra vežamuose dujų cilindruose pagal JT
RTDG nurodytą pakavimo instrukciją P200,
nebent toms dujoms būdingas (lėtas)
irimas arba polimerizacija.


Neprivaloma.

Šalinimas
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7.3.2.5 Slėgio veikiamos dujos (tęsinys)

Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

Atšaldytos
dujos.

H281 Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba
pažeidimus.

suskystintosiosAtsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P282

P336 + P315

P403

Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias
pirštines ir naudoti veido skydelį arba
akių apsaugos priemones.

Prišalusias daleles atitirpinti drungnu
vandeniu. Netrinti paveiktos zonos.
Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai
vėdinamoje vietoje.



Ypač rekomenduojama, kai gali
susidaryti skysčio purslų, pavyzdžiui,
perpilant kriogeninius skysčius. Šiuo
atveju saugos duomenų lape turėtų
būti nurodyta naudoti apsauginius
akinius su šoniniais skydeliais arba
veido skydelį.



Rekomenduojama.



Neprivaloma.

Šalinimas
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7.3.2.6 Degieji skysčiai
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H224 Ypač degūs skystis ir garai.

2

Pavojinga

H225 Labai degūs skystis ir garai.

3

Atsargiai

H226 Degūs skystis ir garai.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P303 + P361 + P353

P403 + P235

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų
paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių. Nerūkyti.

PATEKUS ANT ODOS
(arba plaukų):
nedelsiant nuvilkti
visus užterštus
drabužius. Odą
nuplauti vandeniu
[arba čiurkšle].

Laikyti gerai
vėdinamoje vietoje.
Laikyti vėsioje
vietoje.

Turinį / talpyklą šalinti …



Ypač rekomenduojama.

P233
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
- Jei skystis yra lakus ir gali susidaryti sprogi
aplinka.
 Ypač rekomenduojama 1 kategorijai, nebent
jau būtų priskirta frazė P404.
 Rekomenduojama 2 kategorijai, nebent jau
būtų priskirta frazė P404.
 Neprivaloma 3 kategorijai.

- Tekstas laužtiniuose
skliaustuose turi būti
naudojamas tais
atvejais, kai
gamintojas / tiekėjas
mano, kad tai yra
tinkama atsižvelgiant į
konkrečią cheminę
medžiagą.


Neprivaloma,
nebent reikėtų
naudoti,
pavyzdžiui, dėl
rizikos, kad gali

Laikymas

- 1 kategorijos
degiesiems skysčiams
ir kitiems skysčiams,
kurie yra lakūs ir dėl
jų gali susidaryti
sprogi aplinka.


Ypač
rekomenduojama.

Šalinimas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika.
Rekomenduojama nurodyti atliekų šalinimo
vietą, nuorodos į atitinkamus teisės aktus
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susidaryti sprogi
aplinka.

P235
Laikyti vėsioje vietoje.

P370 + P378

- 1 kategorijos degiesiems skysčiams ir kitiems
skysčiams, kurie yra lakūs ir gali sukurti sprogią
aplinką.

Gaisro atveju:
gesinimui naudoti...

 Ypač rekomenduojama, nebent priskiriamos
P403 + P235 frazės.
P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo
įrangą.
- Jei skystis yra lakus ir gali susidaryti sprogi
aplinka.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų naudoti
dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.
P241
Naudoti sprogimui atsparią
[elektros / ventiliacijos / apšvietimo / ... /]
įrangą.
- Jei skystis yra lakus ir gali susidaryti sprogi
aplinka.
- Laužtiniuose skliaustuose esantis tekstas gali
būti vartojamas siekiant nurodyti konkrečią
elektros, vėdinimo, apšvietimo arba kitą įrangą,
jei ji yra būtina ir tinkama.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų naudoti
dėl kitų aplinkybių.

- Jei vanduo padidina
pavojų.
…
Gamintojas / tiekėjas
nurodo atitinkamas
terpes.


Ypač
rekomenduojama,
jei būtina arba
tinkama speciali
gesinimo terpė.

pateikti nebūtina.
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 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.
P242
Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.
- Jei skystis yra lakus ir gali susidaryti sprogi
aplinka, o minimali uždegimo energija yra labai
nedidelė. (Tai taikoma cheminėms medžiagoms
ir mišiniams, kurių užsiliepsnojimo energija yra
< 0,1 mJ, pavyzdžiui, anglies disulfidas).
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų naudoti
dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.
P243
Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
- Jei skystis yra lakus ir gali susidaryti sprogi
aplinka.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų naudoti
dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą įrangos
tipą.


Neprivaloma.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
Versija 4.0 – 2019 m. kovas

113

7.3.2.7 Degiosios kietosios medžiagos
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H228 Degi kietoji medžiaga.

2

Atsargiai

H228 Degi kietoji medžiaga.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P370 + P378

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų
paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių. Nerūkyti.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti...



Ypač rekomenduojama.

- Jei vanduo padidina pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas terpes.


P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo
įrangą.
- Jei kietoji medžiaga yra jautri elektrostatiniam
poveikiui.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų naudoti
dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.

Ypač rekomenduojama, jei būtina
arba tinkama speciali gesinimo terpė.

Laikymas

Šalinimas
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P241
Naudoti sprogimui atsparią
[elektros / ventiliacijos / apšvietimo / ... /]
įrangą.
- Jei gali atsirasti dulkių debesys.
- Laužtiniuose skliaustuose esantis tekstas gali būti
vartojamas siekiant nurodyti konkrečią elektros,
vėdinimo, apšvietimo arba kitą įrangą, jei ji yra
būtina ir tinkama.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų naudoti
dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą įrangos tipą.


Neprivaloma.
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7.3.2.8 Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

A tipas

H240 Kaitinant gali sprogti.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P403

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros
liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

Gaisro atveju:
sprogimo pavojus. Evakuoti zoną.
NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis
pasiekia sprogmenis.

Laikyti gerai vėdinamoje
vietoje.

Turinį / talpyklą šalinti …



Ypač rekomenduojama.

P234
Laikyti tik originalioje pakuotėje.


Ypač rekomenduojama, kai pakuotė
yra svarbi pavojingų reakcijų ar
sprogimo prevencijai arba jų poveikio
mažinimui.

P235
Laikyti vėsioje vietoje.
- Galima nepateikti, jeigu etiketėje
pateikta frazė P411.
 Rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama.

- Išskyrus temperatūros
reguliuojamas savaime
reaguojančias medžiagas ir
mišinius arba organinius
peroksidus, nes jie gali
kondensuotis ir dėl to
užšalti.


Ypač rekomenduojama.

P411
Laikyti ne aukštesnėje kaip
… ºC / … ºF temperatūroje.
- Jeigu reikalaujama
kontroliuoti temperatūrą
(pagal CLP reglamento I priedo
2.8.2.4 arba 2.15.2.3
skirsnius) arba jei manoma,
kad reikalingos kitokios
sąlygos.

… Pagal
vietinius / regioninius / naciona
linius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi
nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir
talpyklai.

 Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą,
jeigu yra konkrečių
šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra
griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų
šalinimo praktika.
Nurodykite taikytiną
reikalavimą.
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P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir
priėmimo įrangą.

.… Gamintojas / tiekėjas
nurodo temperatūrą pagal
atitinkamą temperatūros skalę.


Ypač rekomenduojama.

- Jeigu yra jautri elektrostatiniam
poveikiui ir joje gali susidaryti sprogi
aplinka.

P420

 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių.



 Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.


Ypač rekomenduojama.

Laikyti atskirai.
Rekomenduojama, kai
nesuderinamos medžiagos
gali kelti tam tikrą pavojų.
Jeigu naudojama ši frazė,
kaip papildomą informaciją
reikėtų pateikti tekstą,
kuriame aiškiai nurodytos
nesuderinamos medžiagos.
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7.3.2.8 Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

B tipas

H241 Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]52

P403

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Gaisro atveju: Evakuoti zoną.
Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo
pavojaus. [Gesinimui naudoti ...].

Laikyti gerai vėdinamoje
vietoje.

Turinį / talpyklą šalinti
…

- Išskyrus temperatūros
reguliuojamas savaime
reaguojančias medžiagas ir
mišinius arba organinius
peroksidus, nes jie gali
kondensuotis ir dėl to užšalti.

...Pagal
vietinius / regioninius / nac
ionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).



Ypač rekomenduojama.

P234
Laikyti tik originalioje pakuotėje.
 Ypač rekomenduojama.
P235
Laikyti vėsioje vietoje.
- Galima nepateikti, jeigu etiketėje pateikta
frazė P411.
 Rekomenduojama.

52

- Laužtiniuose skliaustuose esantis
tekstas gali būti naudojamas, jeigu dėl
vandens padidėja pavojus.
… Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas terpes.


Ypač rekomenduojama.



Laužtiniuose skliaustuose tekstą
ypač rekomenduojama nurodyti,
jei reikalinga arba tinkama speciali
gesinimo terpė.



Ypač rekomenduojama.

P411
Laikyti ne aukštesnėje kaip
… ºC / … ºF temperatūroje.
- Jeigu reikalaujama kontroliuoti
temperatūrą (pagal CLP
reglamento I priedo 2.8.2.4 arba
2.15.2.3 skirsnius) arba jei
manoma, kad reikalingos
kitokios sąlygos.

Laužtinių skliaustelių naudojimas paaiškintas šio rekomendacijų dokumento 7.3 skirsnyje.

Gamintojas / tiekėjas turi
nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi
turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai
visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai
arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas
reglamentuojantys
teisės aktai.
Rekomenduojama
nurodyti atliekų

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
118

Versija 4.0 – 2019 m. kovas

P240

… Gamintojas / tiekėjas nurodo
temperatūrą.

Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo
įrangą.



- Jeigu yra jautri elektrostatiniam poveikiui ir
joje gali susidaryti sprogi aplinka.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą įrangos
tipą.


Ypač rekomenduojama.

Ypač rekomenduojama.

P420
Laikyti atskirai.


šalinimo vietą,
nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti
nebūtina.

Rekomenduojama, kai
nesuderinamos medžiagos
gali kelti tam tikrą pavojų.
Jeigu naudojama ši frazė,
kaip papildomą informaciją
reikėtų pateikti tekstą,
kuriame aiškiai nurodytos
nesuderinamos medžiagos.



Rekomenduojama
įtraukti į saugos
duomenų lapą, jeigu
yra konkrečių šalinimui
taikomų reikalavimų,
kurie yra griežtesni nei
įprasta cheminių
medžiagų šalinimo
praktika. Nurodykite
taikytiną reikalavimą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.8 Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

C tipas

Pavojinga

H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.

D tipas

Pavojinga

H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.

E tipas

Atsargiai

H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.

F tipas

Atsargiai

H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P210

P370 + P378

P403

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos
šaltinių, karštų paviršių,
žiežirbų, atviros liepsnos arba
kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Gaisro atveju: gesinimui
naudoti...

Laikyti gerai
vėdinamoje vietoje.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Jei vanduo padidina pavojų.

- Išskyrus
temperatūros
reguliuojamas savaime
reaguojančias
medžiagas ir mišinius
arba organinius
peroksidus, nes jie gali
kondensuotis ir dėl to
užšalti.



Ypač rekomenduojama.

P234
Laikyti tik originalioje
pakuotėje.
 Ypač rekomenduojama.
P235
Laikyti vėsioje vietoje.
- Galima nepateikti, jeigu etiketėje
pateikta frazė P411.


Rekomenduojama.

Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas terpes.


Ypač rekomenduojama, jei
būtina arba tinkama speciali
gesinimo terpė.



Ypač
rekomenduojama.

P411
Laikyti ne aukštesnėje
kaip … ºC / … ºF
temperatūroje.

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.
 Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.


Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą, jeigu yra konkrečių šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo praktika.
Nurodykite taikytiną reikalavimą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir
priėmimo įrangą.
- Jeigu yra jautri elektrostatiniam
poveikiui ir joje gali susidaryti
sprogi aplinka.
 Neprivaloma, nebent šią frazę
reikėtų naudoti dėl kitų
aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.
P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą įrangos tipą.


Ypač rekomenduojama.

- Jeigu reikalaujama
kontroliuoti temperatūrą
(pagal CLP reglamento I
priedo 2.8.2.4 arba
2.15.2.3 skirsnius) arba
jei manoma, kad
reikalingos kitokios
sąlygos.
… Gamintojas / tiekėjas
nurodo temperatūrą.


Ypač
rekomenduojama.

P420
Laikyti atskirai.


Rekomenduojama, kai
nesuderinamos
medžiagos gali kelti
tam tikrą pavojų.
Jeigu naudojama ši
frazė, kaip papildomą
informaciją reikėtų
pateikti tekstą,
kuriame aiškiai
nurodytos
nesuderinamos
medžiagos.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.9 Piroforiniai skysčiai
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H250 Veikiami oro savaime užsidega.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P302 + P334

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų
paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba
kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

PATEKUS ANT ODOS: Įmerkti į vėsų
vandenį arba apvynioti šlapiais tvarsčiais.





Ypač rekomenduojama.

Ypač rekomenduojama.
P370 + P378

P222
Saugoti nuo kontakto su oru.
– Jei manoma, kad būtina pabrėžti pavojingumo
frazę.


Neprivaloma.

P231 + P232
Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse
dujose / …
Saugoti nuo drėgmės.
Gamintojas / tiekėjas nurodo atitinkamus
skysčius ar dujas, jei inertinės dujos netinka.


Rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti...
- Jei vanduo padidina pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas nurodo atitinkamas
terpes.


Ypač rekomenduojama, jei būtina arba
tinkama speciali gesinimo terpė.

Laikymas

Šalinimas

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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P233
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.


Ypač rekomenduojama.

P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą įrangos
tipą.


Ypač rekomenduojama.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.10 Piroforinės kietosios medžiagos
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H250 Veikiami oro savaime užsidega.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P302 + P335 + P334

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų
paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių. Nerūkyti.

PATEKUS ANT ODOS: Neprilipusias daleles
nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį
arba apvynioti šlapiais tvarsčiais.



Ypač rekomenduojama.

P222



Ypač rekomenduojama.

Saugoti nuo kontakto su oru.

P370 + P378

– Jei manoma, kad būtina pabrėžti pavojingumo
frazę.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti...



Neprivaloma.

P231 + P232
Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse
dujose / …
Saugoti nuo drėgmės.
Gamintojas / tiekėjas nurodo atitinkamus
skysčius ar dujas, jei inertinės dujos netinka.


Rekomenduojama.

- Jei vanduo padidina pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas nurodo atitinkamas
terpes.


Ypač rekomenduojama, jei būtina arba
tinkama speciali gesinimo terpė.

Laikymas

Šalinimas

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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Ypač rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.

P233
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.


Ypač rekomenduojama.

P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą įrangos
tipą.


Ypač rekomenduojama.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.11 Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H251 Savaime kaistančios, gali užsidegti.

2

Atsargiai

H252 Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P235

P407

Laikyti vėsioje vietoje.

Palikti oro tarpą tarp eilių arba palečių.

- Galima nepateikti, jeigu etiketėje
pateikta frazė P413.





Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.

P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.

P413
Didesnius kaip … kg / … lbs medžiagos kiekius
laikyti ne aukštesnėje kaip … C / …F
temperatūroje.
Gamintojas / tiekėjas nurodo temperatūrą pagal
atitinkamą temperatūros skalę.


Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.


Neprivaloma.

Ypač rekomenduojama.

Ypač rekomenduojama, jei gamintojas turi
konkrečios informacijos.

P420
Laikyti atskirai.


Rekomenduojama, kai nesuderinamos medžiagos
gali kelti tam tikrą pavojų. Jeigu naudojama ši
frazė, kaip papildomą informaciją reikėtų pateikti
tekstą, kuriame aiškiai nurodytos nesuderinamos
medžiagos.

Šalinimas

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.12 Cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie, kontaktuodami su vandeniu, išskiria degiąsias
dujas

Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H260 Kontaktuodama su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali
savaime užsidegti.

2

Pavojinga

H261 Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P223

P302 + P335 + P334

P402 + P404

P501

Saugoti nuo kontakto su vandeniu.

PATEKUS ANT ODOS:
Neprilipusias daleles
nuvalyti nuo odos.
Įmerkti į vėsų vandenį.

Laikyti sausoje vietoje.
Laikyti uždaroje
talpykloje.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Jei manoma, kad būtina pabrėžti
pavojingumo frazę.


Neprivaloma.

P231 + P232
Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse
dujose / ... Saugoti nuo drėgmės.
- Jei cheminė medžiaga ar mišinys
sparčiai reaguoja su oro drėgme.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamus skysčius ar dujas, jei
inertinės dujos netinka.


Ypač rekomenduojama, kai būtina
atkreipti ypatingą dėmesį.





Ypač
rekomenduojama.

P370 + P378
Gaisro atveju:
gesinimui naudoti...



Rekomenduojama,
nebent jau būtų
priskirta frazė P231.
Ypač rekomenduojama
įtraukti į saugos
duomenų lapą.

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą, jeigu yra konkrečių šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra griežtesni nei įprasta

- Jei vanduo padidina
pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas
nurodo atitinkamas
terpes.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.


Rekomenduojama.
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Ypač
rekomenduojama, jei
būtina arba tinkama
speciali gesinimo
terpė.

cheminių medžiagų šalinimo praktika.
Nurodykite taikytiną reikalavimą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.12 Cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie, kontaktuodami su vandeniu, išskiria degiąsias
dujas (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

3

H261 Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P231 + P232

P370 + P378

P402 + P404

P501

Turinį tvarkyti ir laikyti
inertinėse dujose / ...
Saugoti nuo drėgmės.

Gaisro atveju: gesinimui
naudoti...

Laikyti sausoje vietoje.
Laikyti uždaroje
talpykloje.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Jei vanduo padidina pavojų.

- Jei cheminė medžiaga ar
mišinys sparčiai reaguoja su
oro drėgme.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamus skysčius ar dujas, jei
inertinės dujos netinka.
 Ypač rekomenduojama, kai
būtina atkreipti ypatingą
dėmesį.
P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas
tinkamą įrangos tipą.

 Rekomenduojama.

nurodo

… Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas terpes.


Ypač rekomenduojama, jei
būtina arba tinkama
speciali gesinimo terpė.





Rekomenduojama,
nebent jau būtų priskirta
frazė P231.
Ypač rekomenduojama
įtraukti į saugos
duomenų lapą.

… Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.

 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą, jeigu yra konkrečių šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo praktika.
Nurodykite taikytiną reikalavimą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
Versija 4.0 – 2019 m. kovas

129

7.3.2.13 Oksiduojantieji skysčiai
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H271 Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P306 + P360

Laikyti atokiau nuo šilumos
šaltinių, karštų paviršių,
žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

PATEKUS ANT DRABUŽIŲ:
Prieš nuvelkant užterštus
drabužius, nedelsiant juos ir
odą nuplauti dideliu kiekiu
vandens.



Ypač rekomenduojama.



P371 + P380 + P375

Laikyti atokiau nuo drabužių
bei kitų degiųjų medžiagų.

Didelio gaisro ir didelių kiekių
atveju: Evakuoti zoną. Gaisrą
gesinti iš toli dėl sprogimo
pavojaus.

P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti
apsauginius
drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos
priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą įrangos tipą.



Ypač rekomenduojama.

P370 + P378
Gaisro atveju: gesinimui
naudoti...
- Jei vanduo padidina pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas terpes.

Šalinimas

P420
Laikyti atskirai.


Rekomenduojama.

P220

 Ypač rekomenduojama.

Laikymas



Rekomenduojama, kai
nesuderinamos
medžiagos gali kelti tam
tikrą pavojų. Jeigu
naudojama ši frazė,
kaip papildomą
informaciją reikėtų
pateikti tekstą, kuriame
aiškiai nurodytos
nesuderinamos
medžiagos.
Neprivaloma, kai jau
priskirta frazė P220.

P501
Turinį / talpyklą šalinti …
...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą, jeigu yra konkrečių šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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Rekomenduojama.

P283
Dėvėti ugniai atsparius arba
antipireninius drabužius.


Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.



Ypač rekomenduojama, jei
būtina arba tinkama speciali
gesinimo terpė.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.13 Oksiduojantieji skysčiai (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

2

Pavojinga

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

3

Atsargiai

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P370 + P378

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros
liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

Gaisro atveju: gesinimui
naudoti...

Turinį / talpyklą šalinti …



Ypač rekomenduojama.

P220
Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų
degiųjų medžiagų.

- Jei vanduo padidina pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas
nurodo atitinkamas terpes.


Ypač rekomenduojama, jei
būtina arba tinkama
speciali gesinimo terpė.

Laikymas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą, jeigu yra konkrečių šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo praktika.
Nurodykite taikytiną reikalavimą.

 Ypač rekomenduojama.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.


Rekomenduojama.
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7.3.2.14 Oksiduojančiosios kietosios medžiagos
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H271 Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P306 + P360

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros
liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

PATEKUS ANT DRABUŽIŲ:
Prieš nuvelkant užterštus
drabužius, nedelsiant juos ir
odą nuplauti dideliu kiekiu
vandens.

Turinį / talpyklą šalinti …



Ypač rekomenduojama.



Rekomenduojama.

P220
Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų
degiųjų medžiagų.
 Ypač rekomenduojama.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.


Rekomenduojama.

P283
Dėvėti ugniai atsparius arba
antipireninius drabužius.

P371 + P380 + P375
Didelio gaisro ir didelių kiekių
atveju: Evakuoti zoną. Gaisrą
gesinti iš toli dėl sprogimo
pavojaus.


Laikymas

Šalinimas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą, jeigu yra konkrečių šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo praktika.
Nurodykite taikytiną reikalavimą.

Ypač rekomenduojama.

P370 + P378
Gaisro atveju: gesinimui
naudoti...
- Jei vanduo padidina pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas terpes.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.
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Ypač rekomenduojama, jei
būtina arba tinkama speciali
gesinimo terpė.
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7.3.2.14 Oksiduojančiosios kietosios medžiagos (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

2

Pavojinga

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

3

Atsargiai

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P370 + P378

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros
liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

Gaisro atveju: gesinimui
naudoti...

Turinį / talpyklą šalinti …



Ypač rekomenduojama.

P220
Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų
degiųjų medžiagų.
 Ypač rekomenduojama.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.


Rekomenduojama.

- Jei vanduo padidina pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas terpes.


Ypač rekomenduojama, jei būtina
arba tinkama speciali gesinimo
terpė.

Laikymas

Šalinimas

...pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius /
tarptautinius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar
šalinimo reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei,
jeigu tai cheminei medžiagai arba
mišiniui taikomi pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės aktai.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.

 Rekomenduojama įtraukti į saugos

duomenų lapą, jeigu yra konkrečių
šalinimui taikomų reikalavimų,
kurie yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo
praktika. Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.15 Organiniai peroksidai
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

A tipas

H240 Kaitinant gali sprogti.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P210

P370 + P372 + P380 +
P373

P403

Laikyti atokiau nuo šilumos
šaltinių, karštų paviršių,
žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.


Ypač rekomenduojama.

P234
Laikyti tik originalioje
pakuotėje.


Ypač rekomenduojama, kai
pakuotė yra svarbi
pavojingų reakcijų ar
sprogimo prevencijai arba jų
poveikio mažinimui.

P235

Gaisro atveju:
sprogimo pavojus.
Evakuoti zoną.
NEGESINTI gaisro, jeigu
ugnis pasiekia
sprogmenis.


Ypač rekomenduojama.

Laikyti gerai vėdinamoje
vietoje.
- Išskyrus temperatūros
reguliuojamas savaime
reaguojančias medžiagas ir
mišinius arba organinius
peroksidus, nes jie gali
kondensuotis ir dėl to užšalti.


Ypač rekomenduojama kartu
su frazėmis P411 arba P235.

P410
Saugoti nuo saulės šviesos.


Neprivaloma, jeigu jau
priskirta frazė P411 arba
P235.

Laikyti vėsioje vietoje.

P411

- Galima nepateikti, jeigu
etiketėje pateikta frazė P411.

Laikyti ne aukštesnėje kaip
… ºC / … ºF temperatūroje.



Neprivaloma.

Šalinimas
P501
Turinį / talpyklą šalinti …
...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą, jeigu yra konkrečių šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų šalinimo praktika.
Nurodykite taikytiną reikalavimą.
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P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą
ir priėmimo įrangą.
- Jeigu yra jautri
elektrostatiniam poveikiui ir joje
gali susidaryti sprogi aplinka.
 Neprivaloma, nebent šią
frazę reikėtų naudoti dėl
kitų aplinkybių.
 Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.
P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti
apsauginius
drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą įrangos tipą.


Ypač rekomenduojama.

- Jeigu reikalaujama kontroliuoti
temperatūrą (pagal CLP
reglamento I priedo 2.15.2.3
skirsnį) arba jei manoma, kad
reikalingos kitokios sąlygos.
.… Gamintojas / tiekėjas nurodo
temperatūrą pagal atitinkamą
temperatūros skalę.


Ypač rekomenduojama.

P420
Laikyti atskirai.


Rekomenduojama, kai
nesuderinamos medžiagos
gali kelti tam tikrą pavojų.
Jeigu naudojama ši frazė,
kaip papildomą informaciją
reikėtų pateikti tekstą,
kuriame aiškiai nurodytos
nesuderinamos medžiagos.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.15 Organiniai peroksidai (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

B tipas

H241 Kaitinant gali sukelti gaisrą arba
sprogti.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]

P403

P501

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,
karštų paviršių, žiežirbų, atviros
liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

Gaisro atveju: Evakuoti zoną.
Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo
pavojaus. [Gesinimui naudoti ...].

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Išskyrus temperatūros
reguliuojamas savaime
reaguojančias medžiagas ir mišinius
arba organinius peroksidus, nes jie
gali kondensuotis ir dėl to užšalti.

...Pagal
vietinius / regioninius / nacion
alinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).



Ypač rekomenduojama.

… Gamintojas / tiekėjas nurodo
atitinkamas terpes.

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

- Laužtiniuose skliaustuose esantis
tekstas gali būti naudojamas, jeigu
dėl vandens padidėja pavojus.

 Ypač rekomenduojama.



Šalinimas

P410

Gamintojas / tiekėjas turi
nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir
talpyklai.

P235

Saugoti nuo saulės šviesos.



Laikyti vėsioje vietoje.



- Galima nepateikti, jeigu etiketėje
pateikta frazė P411.

P411

P234



Neprivaloma.

P240

Ypač rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama kartu su
frazėmis P411 arba P235.

Neprivaloma, jeigu jau priskirta
frazė P411 arba P235.

Laikyti ne aukštesnėje kaip
… ºC / … ºF temperatūroje.
- Jeigu reikalaujama kontroliuoti
temperatūrą (pagal CLP reglamento

Privaloma plačiajai
visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba
mišiniui taikomi
pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama
nurodyti atliekų šalinimo
vietą, nuorodos į
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Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir
priėmimo įrangą.
- Jeigu yra jautri elektrostatiniam
poveikiui ir joje gali susidaryti sprogi
aplinka.
 Neprivaloma, nebent šią frazę reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių.

I priedo 2.15.2.3 skirsnį) arba jei
manoma, kad reikalingos kitokios
sąlygos.
.… Gamintojas / tiekėjas nurodo
temperatūrą pagal atitinkamą
temperatūros skalę.


Ypač rekomenduojama.

 Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.

P420

P280



Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti
akių (veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
įrangos tipą.


Ypač rekomenduojama.

Laikyti atskirai.
Rekomenduojama, kai
nesuderinamos medžiagos gali
kelti tam tikrą pavojų. Jeigu
naudojama ši frazė, kaip
papildomą informaciją reikėtų
pateikti tekstą, kuriame aiškiai
nurodytos nesuderinamos
medžiagos.

atitinkamus teisės aktus
pateikti nebūtina.


Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą,
jeigu yra konkrečių
šalinimui taikomų
reikalavimų, kurie yra
griežtesni nei įprasta
cheminių medžiagų
šalinimo praktika.
Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.15 Organiniai peroksidai (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

C tipas

Pavojinga

H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.

D tipas

Pavojinga

H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.

E tipas

Atsargiai

H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.

F tipas

Atsargiai

H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P210

P370 + P378

Laikyti atokiau nuo šilumos
šaltinių, karštų paviršių,
žiežirbų, atviros liepsnos arba
kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Gaisro atveju: gesinimui
naudoti...



Ypač rekomenduojama.

P234
Laikyti tik originalioje
pakuotėje.
 Ypač rekomenduojama.
P235
Laikyti vėsioje vietoje.
- Galima nepateikti, jeigu etiketėje
pateikta frazė P411.


Neprivaloma.

- Jei vanduo padidina
pavojų.
… Gamintojas / tiekėjas
nurodo atitinkamas terpes.


Ypač
rekomenduojama, jei
būtina arba tinkama
speciali gesinimo
terpė.

Laikymas
P403
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
- Išskyrus temperatūros reguliuojamas
savaime reaguojančias medžiagas ir
mišinius arba organinius peroksidus, nes
jie gali kondensuotis ir dėl to užšalti.


Ypač rekomenduojama kartu su
frazėmis P411 arba P235.

P410

Šalinimas
P501
Turinį / talpyklą šalinti …
...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / t
arptautinius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar
šalinimo reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei,
jeigu tai cheminei medžiagai arba
mišiniui taikomi pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės aktai.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.



Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą, jeigu yra konkrečių
šalinimui taikomų reikalavimų,
kurie yra griežtesni nei įprasta

Saugoti nuo saulės šviesos.


Neprivaloma, jeigu jau priskirta frazė
P411 arba P235.

P411
Laikyti ne aukštesnėje kaip
… ºC / … ºF temperatūroje.
- Jeigu reikalaujama kontroliuoti
temperatūrą (pagal CLP reglamento I
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priedo 2.15.2.3 skirsnį) arba jei manoma,
kad reikalingos kitokios sąlygos.

P240
Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir
priėmimo įrangą.

.… Gamintojas / tiekėjas nurodo
temperatūrą pagal atitinkamą
temperatūros skalę.


Ypač rekomenduojama.

- Jeigu yra jautri elektrostatiniam
poveikiui ir joje gali susidaryti
sprogi aplinka.

P420

 Neprivaloma, nebent šią frazę
reikėtų naudoti dėl kitų
aplinkybių.



 Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.
P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą įrangos tipą.


Ypač rekomenduojama.

Laikyti atskirai.
Rekomenduojama, kai nesuderinamos
medžiagos gali kelti tam tikrą pavojų.
Jeigu naudojama ši frazė, kaip
papildomą informaciją reikėtų pateikti
tekstą, kuriame aiškiai nurodytos
nesuderinamos medžiagos.

cheminių medžiagų šalinimo
praktika. Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.2.16 Metalų koroziją sukeliančios medžiagos
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H290 Gali ėsdinti metalus.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P234

P390

P406

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Absorbuoti išsiliejusią
medžiagą, siekiant išvengti
materialinės žalos.

Laikyti korozijai atsparioje
talpykloje / ..., turinčioje atsparią
vidinę dangą.

 Rekomenduojama plačiajai
visuomenei.


Neprivaloma
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

 Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.



Rekomenduojama.

- Galima nepateikti, jeigu etiketėje
pateikta frazė P234
… Gamintojas / tiekėjas nurodo kitas
suderinamas medžiagas.


Neprivaloma.



Nevartokite, jeigu jau priskirta frazė
P234.

Šalinimas
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7.3.3 Specialios dėl pavojų sveikatai naudojamos atsargumo frazės
7.3.3.1 Ūmus toksiškumas – prarijus
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H300 Mirtina prarijus.

2

Pavojinga

H300 Mirtina prarijus.

3

Pavojinga

H301 Toksiška prarijus.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

P264

P301 + P310

P405

P501

Po naudojimo kruopščiai
nuplauti ...

PRARIJUS: Nedelsiant
skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ...

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …



Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.

…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą skubios medicininės
konsultacijos punktą.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės narės
teisės aktų).

Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno
dalis, kurias reikia nuplauti po
naudojimo.


Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.



Rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.



P270
Naudojant šį produktą,
nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Ypač rekomenduojama.

P321
Specialus gydymas (žr. ... šioje
etiketėje).
- Jei priešnuodį reikia skirti
nedelsiant.

Šalinimas

… Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / ta
rptautinius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar
šalinimo reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu
tai cheminei medžiagai arba mišiniui
taikomi pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės aktai.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams ir
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Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei skirtiems 1 ir 2
kategorijų produktams.



Rekomenduojama plačiajai
visuomenei skirtiems 3
kategorijos produktams.



Neprivaloma
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

 Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.
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… Nuoroda į papildomą pirmos
pagalbos instrukciją.


Ypač rekomenduojama tik
išimtiniais atvejais, kai yra
žinomas ir reikalingas specialus
gydymas.

Frazė P330 kartu su fraze P301.
Išskalauti burną.


Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei skirtiems 1 ir 2
kategorijų produktams, nebent
būtų priskirtos frazės
P301+P330+P331.



Rekomenduojama plačiajai
visuomenei skirtiems 3
kategorijos produktams, nebent
būtų priskirtos frazės
P301+P330+P331.



Rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams skirtiems 1 ir 2
kategorijų produktams, nebent
būtų priskirtos frazės
P301+P330+P331.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams skirtiems 3
kategorijos produktams
neprivaloma.

profesionaliems naudotojams, jeigu
yra konkrečių reikalavimų dėl
pašalinimo, griežtesnių negu įprasta
cheminių medžiagų šalinimo
praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.1 Ūmus toksiškumas – prarijus (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

4

H302 Kenksminga prarijus.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P264

P301 + P312

P501

Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...

PRARIJUS: Pasijutus blogai,
skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...

Turinį / talpyklą šalinti …

Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno dalis,
kurias reikia nuplauti po naudojimo.


Rekomenduojama.

P270
Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti.


Rekomenduojama plačiajai
visuomenei.



Neprivaloma
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.



Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.

…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą skubios medicininės
konsultacijos punktą.


Neprivaloma.

P330
Išskalauti burną.


Laikymas

Šalinimas

...pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.

Neprivaloma.
 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.1 Ūmus toksiškumas – susilietus su oda
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H310 Mirtina susilietus su oda.

2

Pavojinga

H310 Mirtina susilietus su oda.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P262

P302 + P352

P405

P501

Saugotis, kad nepatektų į akis,
ant odos ar drabužių.

PATEKUS ANT ODOS: plauti
dideliu vandens kiekiu / ...

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …



Ypač rekomenduojama.

P264
Po naudojimo kruopščiai
nuplauti ...
Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno
dalis, kurias reikia nuplauti po
naudojimo.


Ypač rekomenduojama.

P270
Naudojant šį produktą,
nevalgyti, negerti ir nerūkyti.


Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.



Neprivaloma
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą ploviklį arba gali
rekomenduoti kitą priemonę
išskirtiniais atvejais, jei vanduo
visiškai netinka.


Rekomenduojama plačiajai
visuomenei.



Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.



Ypač rekomenduojama
plačiajai visuomenei.



Pramoniniams / profesionali
ems naudotojams
neprivaloma, išskyrus
atvejus, kai reikėtų naudoti
dėl kitų aplinkybių (pvz.,
valstybės narės teisės
aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptauti
nius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba
ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys
teisės aktai. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą, jeigu yra konkrečių
šalinimui taikomų reikalavimų, kurie yra
griežtesni nei įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Nurodykite taikytiną
reikalavimą.

P310
Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...
…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą skubios medicininės
konsultacijos punktą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.



Ypač rekomenduojama
kartu su frazėmis
P302+P352.

P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
- Nurodyti mūvėti apsaugines
pirštines ir (arba) apsauginius
drabužius.
Gamintojas / tiekėjas, kai tinkama,
gali konkrečiau nurodyti įrangos
rūšį.
 Ypač rekomenduojama.

P321
Specialus gydymas (žr. ...
šioje etiketėje).
- Jei specialiosios priemonės,
pavyzdžiui, specialus ploviklis,
yra rekomenduojamos.
…Nuoroda į papildomą pirmos
pagalbos instrukciją.


Ypač rekomenduojama tik
išimtiniais atvejais, kai yra
žinomas ir reikalingas
specialus gydymas.

P361 + P364
Nedelsiant nusivilkti visus
užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl
apsivelkant.


Rekomenduojama.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.1 Ūmus toksiškumas – susilietus su oda (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

3

H311 Toksiška susilietus su oda.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P280

P302 + P352

P405

P501

Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti
apsauginius
drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos
priemones.

PATEKUS ANT ODOS: plauti
dideliu vandens kiekiu / ...

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Nurodyti mūvėti
apsaugines pirštines
ir (arba) apsauginius
drabužius.

…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą ploviklį arba gali
rekomenduoti kitą priemonę
išskirtiniais atvejais, jei vanduo
visiškai netinka.


Rekomenduojama plačiajai
visuomenei.

Gamintojas / tiekėjas, kai
tinkama, gali konkrečiau
nurodyti įrangos rūšį.



Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.

 Ypač rekomenduojama.

Pasijutus blogai, skambinti
į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...

P312

…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą skubios medicininės
konsultacijos punktą.



Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės narės
teisės aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.
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Rekomenduojama.

P321
Specialus gydymas (žr. ...
šioje etiketėje).
- Jei specialiosios priemonės,
pavyzdžiui, specialus ploviklis,
yra rekomenduojamos.
…Nuoroda į papildomą pirmos
pagalbos instrukciją.


Ypač rekomenduojama tik
išimtiniais atvejais, kai yra
žinomas ir reikalingas
specialus gydymas.

P361+P364
Nedelsiant nusivilkti visus
užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl
apsivelkant.


Rekomenduojama.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.1 Ūmus toksiškumas – susilietus su oda (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

4

H312 Kenksminga susilietus su
oda.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P280

P302 + P352

P501

Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu
vandens kiekiu / ...

Turinį / talpyklą šalinti …

- Nurodyti mūvėti apsaugines pirštines
ir (arba) apsauginius drabužius.
Gamintojas / tiekėjas, kai tinkama,
gali konkrečiau nurodyti įrangos rūšį.


Rekomenduojama.

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
ploviklį arba gali rekomenduoti kitą
priemonę išskirtiniais atvejais, jei vanduo
visiškai netinka.


Neprivaloma.

P312
Pasijutus blogai, skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...
…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
skubios medicininės konsultacijos punktą.


Rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas

… Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptaut
inius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba
ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys
teisės aktai. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių
medžiagų šalinimo praktika.
Rekomenduojama nurodyti atliekų šalinimo
vietą, nuorodos į atitinkamus teisės aktus
pateikti nebūtina.
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P321
Specialus gydymas (žr. ... šioje
etiketėje).
- Jei specialiosios priemonės, pavyzdžiui,
specialus ploviklis, yra rekomenduojamos.
…Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos
instrukciją.


Ypač rekomenduojama tik išimtiniais
atvejais, kai yra žinomas ir reikalingas
specialus gydymas.

P362 + P364
Nedelsiant nusivilkti užterštus
drabužius ir išskalbti prieš vėl
apsivelkant.


Neprivaloma.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.1 Ūmus toksiškumas – įkvėpus
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Pavojinga

H330 Mirtina įkvėpus.

2

Pavojinga

H330 Mirtina įkvėpus.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P260

P304 + P340

P403 + P233

P501

Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / gar
ų / aerozolio.

ĮKVĖPUS: išnešti
nukentėjusįjį į gryną orą; jam
būtina ramybė ir padėtis,
leidžianti laisvai kvėpuoti.

Laikyti gerai vėdinamoje
vietoje. Talpyklą laikyti
sandariai uždarytą.

Turinį / talpyklą šalinti …

Gamintojas / tiekėjas nurodo
taikytinas sąlygas.


Ypač rekomenduojama.

P271
Naudoti tik lauke arba gerai
vėdinamoje patalpoje.
 Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.


Neprivaloma
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.



Ypač rekomenduojama.

P310
Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS
IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...
…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą skubios medicininės
konsultacijos punktą.


Ypač rekomenduojama kartu
su frazėmis P304+P340.

- Jeigu cheminė medžiaga arba
mišinys yra lakūs ir dėl jų gali
susidaryti pavojinga aplinka.


Ypač rekomenduojama,
nebent jau būtų priskirta
frazė P404.

P405
Laikyti užrakintą.


Ypač rekomenduojama
plačiajai visuomenei.



Pramoniniams / profesionalie
ms naudotojams
neprivaloma, išskyrus
atvejus, kai reikėtų naudoti
dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės narės
teisės aktų).

… Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tar
ptautinius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar
šalinimo reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu
tai cheminei medžiagai arba mišiniui
taikomi pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės aktai.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu
yra konkrečių reikalavimų dėl
pašalinimo, griežtesnių negu įprasta
cheminių medžiagų šalinimo praktika.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.
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P284

P320

[Esant nepakankamam
vėdinimui] naudoti kvėpavimo
takų apsaugos priemones.

Būtinas skubus specialus
gydymas (žr. ... šioje
etiketėje).

- Laužtiniuose skliaustuose
nurodytas tekstas gali būti taikomas,
jei su chemine medžiaga naudojimo
vietoje pateikiama papildomos
informacijos nurodant, kokio tipo
ventiliacija būtų tinkama saugiai
naudoti.

- Jei priešnuodį reikia skirti
nedelsiant.

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangą.


Rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams išimtiniais atvejais,
kai nepakankamomis vėdinimo
ir (arba) organizacinėmis
priemonėmis neįmanoma
patikimai užtikrinti, kad
medžiagos nebus įkvėpta.



Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.

… Nuoroda į papildomą pirmos
pagalbos instrukciją.


Ypač rekomenduojama tik
išimtiniais atvejais, kai yra
žinomas ir reikalingas
specialus gydymas.
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7.3.3.1 Ūmus toksiškumas – įkvėpus (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

3

H331 Toksiška įkvėpus

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Stenkitės neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko
/ garų / aerozolio.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną
orą; jam būtina ramybė ir padėtis,
leidžianti laisvai kvėpuoti.

Laikyti gerai vėdinamoje
vietoje. Talpyklą laikyti
sandariai uždarytą.

Turinį / talpyklą šalinti …

-

Galima nepateikti, jei
etiketėje nurodyta frazė
P260.

Gamintojas / tiekėjas nurodo
taikytinas sąlygas.


Rekomenduojama.

P271
Naudoti tik lauke arba gerai
vėdinamoje patalpoje.


Ypač rekomenduojama
plačiajai visuomenei.

 Neprivaloma
pramoniniams / profesionalie
ms naudotojams.



Rekomenduojama.

P311
Skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ...
…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
skubios medicininės konsultacijos punktą.


Rekomenduojama kartu su frazėmis
P304+P340.

P321
Specialus gydymas (žr. ... šioje
etiketėje).
-

Jei nedelsiant reikalingos specialios
priemonės.

…Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos
instrukciją.

- Jeigu cheminė medžiaga
arba mišinys yra lakūs ir dėl
jų gali susidaryti pavojinga
aplinka.


Ypač rekomenduojama.

P405
Laikyti užrakintą.


Ypač rekomenduojama
plačiajai visuomenei.



Pramoniniams / profesio
naliems naudotojams
neprivaloma, išskyrus
atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų
aplinkybių (pavyzdžiui,
valstybės narės teisės
aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / ta
rptautinius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar
šalinimo reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu
tai cheminei medžiagai arba mišiniui
taikomi pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės aktai.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu
yra konkrečių reikalavimų dėl
pašalinimo, griežtesnių negu įprasta
cheminių medžiagų šalinimo
praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
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Ypač rekomenduojama tik išimtiniais
atvejais, kai yra žinomas ir reikalingas
specialus gydymas.

nebūtina.
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7.3.3.1 Ūmus toksiškumas – įkvėpus (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

4

H332 Kenksminga įkvėpus.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P261

P304 + P340

Stenkitės neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų /
aerozolio.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė ir
padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

-

Galima nepateikti, jei etiketėje
nurodyta frazė P260.

Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas
sąlygas.


Rekomenduojama.

P271



Neprivaloma.

P312
Pasijutus blogai, skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...

Naudoti tik lauke arba gerai
vėdinamoje patalpoje.

…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą skubios medicininės
konsultacijos punktą.

 Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.





Neprivaloma
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

Rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas
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7.3.3.2 Odos ėsdinimas / dirginimas
Pavojingumo kategorija

Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1A, 1B, 1C subkategorijos ir 1
kategorija.

Pavojinga

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P260

P301 + P330 + P331

P405

P501

Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų /
aerozolio.

PRARIJUS: Išskalauti burną.
NESKATINTI vėmimo.

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …



Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas
sąlygas.
- Nurodyti neįkvėpti dulkių ar rūko.
- Jei naudojimo metu gali atsirasti dulkių
ar rūko dalelių, kurias galima įkvėpti.


Ypač rekomenduojama.

P264
Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...
Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno dalis,
kurias reikia nuplauti po naudojimo.
 Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei, nebent jau būtų priskirta
frazė P280.


Ypač rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems



Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei, jei medicininė
konsultacija patvirtina šios frazės
tinkamumą.
Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jei
medicininė konsultacija patvirtina
šios frazės tinkamumą.

P303 + P361 + P353
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):
nedelsiant nuvilkti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu
[arba čiurkšle].
- Laužtiniuose skliaustuose pateiktą
tekstą nurodyti, jei gamintojo / tiekėjo
manymu tai tikslinga dėl konkretaus
cheminio produkto.



Ypač rekomenduojama
plačiajai visuomenei.



Pramoniniams / profesion
aliems naudotojams
neprivaloma, išskyrus
atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės
narės teisės aktų).

... Pagal
vietinius / regioninius / nacional
inius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi
nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir
talpyklai.


Privaloma plačiajai
visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba
mišiniui taikomi pavojingas
atliekas reglamentuojantys
teisės aktai.
Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą,
nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti
nebūtina.
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naudotojams, nebent jau būtų
priskirta frazė P280.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
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Ypač rekomenduojama.

P363
Užterštus drabužius išskalbti prieš
vėl juos apsivelkant.


Rekomenduojama plačiajai
visuomenei.

- Nurodyti mūvėti apsaugines
pirštines / apsauginius drabužius ir
naudoti akių / veido apsaugos priemones.



Rekomenduojama įtraukti į saugos
duomenų lapą.

Gamintojas / tiekėjas, kai tinkama, gali
konkrečiau nurodyti įrangos rūšį.

P304 + P340



Ypač rekomenduojama.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė ir
padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.


Neprivaloma.

P310
Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...
…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
skubios medicininės konsultacijos
punktą.


Ypač rekomenduojama kartu su
frazėmis P303+P361+P353,
P305+P351+P338 arba
P301+P330+P331.

P321
Specialus gydymas (žr. ... šioje
etiketėje).

 Rekomenduojama
pramoniniams ir
profesionaliems
naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl
pašalinimo, griežtesnių
negu įprasta cheminių
medžiagų šalinimo praktika.
Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą,
nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti
nebūtina.
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…Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos
instrukciją.
Gamintojas / tiekėjas gali nurodyti
ploviklį, jei reikia.


Ypač rekomenduojama tik išimtiniais
atvejais, kai yra žinomas ir
reikalingas specialus gydymas.

P305 + P351 + P338
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.


Ypač rekomenduojama.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.2 Odos ėsdinimas / dirginimas (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

2

H315 Dirgina odą.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P264

P302 + P352

Po naudojimo kruopščiai nuplauti
...

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens
kiekiu / ...

… Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno
dalis, kurias reikia nuplauti po
naudojimo.

…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą ploviklį
arba gali rekomenduoti kitą priemonę išskirtiniais
atvejais, jei vanduo visiškai netinka.



Rekomenduojama.

P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
- Nurodyti mūvėti apsaugines
pirštines.
Gamintojas / tiekėjas, kai tinkama,
gali konkrečiau nurodyti įrangos rūšį.


Rekomenduojama.



Plačiajai visuomenei neprivaloma.



Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.

P321
Specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje).
…Nuoroda į papildomą pirmos pagalbos instrukciją.
Gamintojas / tiekėjas gali nurodyti ploviklį, jei
reikia.


Rekomenduojama tik išimtiniais atvejais, kai
yra žinomas ir reikalingas specialus gydymas.

Laikymas

Šalinimas
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P332 + P313
Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
- Galima nepateikti, jei etiketėje nurodytos frazės
P333 + P313.


Neprivaloma.

P362 + P364
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl apsivelkant.


Neprivaloma.



Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.3 Smarkus akių pažeidimas (tik šis poveikis)53
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P280

P305 + P351 + P338

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių
(veido) 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.

- Nurodyti akių / veido apsaugos
priemones.
Gamintojas / tiekėjas, kai tinkama, gali
konkrečiau nurodyti įrangos rūšį.


Ypač rekomenduojama.



Laikymas

Šalinimas

Ypač rekomenduojama.

P310
nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...
…Gamintojas / tiekėjas nurodo tinkamą
skubios medicininės konsultacijos punktą.


Ypač rekomenduojama kartu su
frazėmis P305+P351+P338.

Jeigu cheminė medžiaga klasifikuojama kaip odą ėsdinanti 1A, 1B, 1C subkategorijos arba 1 kategorijos medžiaga, smarkaus akių pažeidimo / akių
dirginimo ženklinimo galima nepateikti, nes ši informacija jau pateikta pavojingumo frazėje dėl odos ėsdinimo (1 kat.) (H314).
53
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7.3.3.3 Akių dirginimas (tik šis poveikis)54
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

2

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija
P264
Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...
… Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno dalis, kurias reikia
nuplauti po naudojimo.


Neprivaloma pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.



Rekomenduojama plačiajai visuomenei.

Reagavimas

PATEKUS Į AKIS: kelias
minutes atsargiai plauti
vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.
Rekomenduojama plačiajai
visuomenei.

P280



Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.

Rekomenduojama įtraukti į
saugos duomenų lapą.

P337 + P313

Gamintojas / tiekėjas, kai tinkama, gali konkrečiau
nurodyti įrangos rūšį.


Šalinimas

P305 + P351 + P338



- Nurodyti akių / veido apsaugos priemones.

Laikymas

Jei akių dirginimas nepraeina:
kreiptis į gydytoją.


Rekomenduojama.

Rekomenduojama.

Jeigu cheminė medžiaga klasifikuojama kaip odą ėsdinanti 1A, 1B, 1C subkategorijos arba 1 kategorijos medžiaga, smarkaus akių pažeidimo / akių
dirginimo ženklinimo galima nepateikti, nes ši informacija jau pateikta pavojingumo frazėje dėl odos ėsdinimo (1 kat.) (H314).
54
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7.3.3.4 Kvėpavimo takų jautrinimas
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1, 1A, 1B subkategorijos.

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos
simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P261

P304 + P340

P501

Stenkitės neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

ĮKVĖPUS: išnešti
nukentėjusįjį į gryną
orą; jam būtina
ramybė ir padėtis,
leidžianti laisvai
kvėpuoti.

Turinį / talpyklą šalinti …

-

Galima nepateikti, jei etiketėje nurodyta frazė
P260.

Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas sąlygas.


Ypač rekomenduojama.

P284
[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti
kvėpavimo takų apsaugos priemones.
-

Laužtiniuose skliaustuose nurodytas tekstas gali
būti taikomas, jei su chemine medžiaga
naudojimo vietoje pateikiama papildomos
informacijos nurodant, kokio tipo ventiliacija būtų
tinkama saugiai naudoti.

Gamintojas / tiekėjas nurodo įrangą.


Rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems naudotojams
išimtiniais atvejais, kai nepakankamomis
vėdinimo ir (arba) organizacinėmis priemonėmis



Ypač
rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.

P342 + P311
Jeigu pasireiškia
respiraciniai
simptomai: skambinti į
APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ
arba kreiptis į
gydytoją.


Ypač
rekomenduojama.
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neįmanoma patikimai užtikrinti, kad medžiagos
nebus įkvėpta.



Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.4 Odos jautrinimas
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1, 1A, 1B subkategorijos.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P261

P302 + P352

P501

Stenkitės neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

PATEKUS ANT ODOS:
plauti dideliu vandens
kiekiu / ...

Turinį / talpyklą šalinti …

-

Galima nepateikti, jei etiketėje nurodyta frazė
P260.

Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas sąlygas.


Rekomenduojama.

P272

…Gamintojas / tiekėjas
nurodo tinkamą ploviklį arba
gali rekomenduoti kitą
priemonę išskirtiniais
atvejais, jei vanduo visiškai
netinka.

Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš
darbo vietos.



Rekomenduojama
plačiajai visuomenei.

 Neskirta plačiajai visuomenei.



Rekomenduojama
įtraukti į saugos
duomenų lapą.

 Neprivaloma pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

P333 + P313
Jeigu sudirginama oda
arba ją išberia: kreiptis į
gydytoją.
P280



Rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.
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Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
-

Nurodyti mūvėti apsaugines pirštines.

Gamintojas / tiekėjas, kai tinkama, gali konkrečiau
nurodyti įrangos rūšį.


Ypač rekomenduojama.

P321
Specialus gydymas (žr. ...
šioje etiketėje).
… Nuoroda į papildomą
pirmos pagalbos instrukciją.
Gamintojas / tiekėjas gali
nurodyti ploviklį, jei reikia.


Ypač rekomenduojama
tik išimtiniais atvejais,
kai yra žinomas ir
reikalingas specialus
gydymas.

P362+P364
Nedelsiant nusivilkti
užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl
apsivelkant.


Rekomenduojama.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
Versija 4.0 – 2019 m. kovas

167

7.3.3.5 Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis Pavojingumo frazė
1, 1A, 1B subkategorijos. Pavojinga

H340 Gali sukelti genetinius defektus (nurodyti veikimo
būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo
būdai nepavojingi).

2

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus
(nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta,
kad kiti veikimo būdai nepavojingi).

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P201

P308 + P313

P405

P501

Prieš
naudojimą
gauti
specialias instrukcijas.

Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis:
kreiptis į gydytoją.

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …




Ypač rekomenduojama 1A ir
1B subkategorijoms.



Rekomenduojama 2
kategorijai.


P202
Nenaudoti, jeigu
neperskaityti ar nesuprasti
visi saugos įspėjimai.

Ypač rekomenduojama
1A ir 1B
subkategorijoms.
Rekomenduojama 2
kategorijai.



Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei55.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pvz., valstybės narės teisės
aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų

Cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie yra įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII priedo 1−6 priedėlius ir kuriems priskirtos pavojingumo
frazės H340, H350 arba H360, yra skirti naudoti tik pramoniniams ir profesionaliems naudotojams, o plačiajai visuomenei paprastai netiekiami (žr. REACH
reglamento
(su
pakeitimais)
XVII
priedo
28,
29
ir
30
punktus
).
Vėlesnių
XVII
priedo
pakeitimų
sąrašas
paskelbtas
https://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/legislation.
55
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Neprivaloma, kai priskirta
frazė P201.

P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti
apsauginius
drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą įrangos tipą.


Ypač rekomenduojama.

šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.
 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.6 Kancerogeniškumas
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1A ir 1B subkategorijos.

Pavojinga

H350 Gali sukelti vėžį (nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai
nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi).

2

Atsargiai

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį (nurodyti veikimo būdą, jeigu
įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi).

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P201

P308 + P313

P405

P501

Prieš naudojimą gauti
specialias instrukcijas.

Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis:
kreiptis į gydytoją.

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …




Ypač rekomenduojama 1A ir
1B subkategorijoms.



Rekomenduojama 2
kategorijai.


P202
Nenaudoti, jeigu
neperskaityti ar nesuprasti
visi saugos įspėjimai.


Neprivaloma, kai priskirta
frazė P201.

Ypač rekomenduojama
1A ir 1B
subkategorijoms.
Rekomenduojama 2
kategorijai.



Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei56.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pvz., valstybės narės teisės
aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.

Cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie yra įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII priedo 1−6 priedėlius ir kuriems priskirtos pavojingumo
frazės H340, H350 arba H360, yra skirti naudoti tik pramoniniams ir profesionaliems naudotojams, o plačiajai visuomenei paprastai netiekiami (žr. REACH
reglamento
(su
pakeitimais)
XVII
priedo
28,
29
ir
30
punktus).
Vėlesnių
XVII
priedo
pakeitimų
sąrašas
paskelbtas:
https://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/legislation.
56
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P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti
apsauginius
drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos
priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą įrangos tipą.


Ypač rekomenduojama.



Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.
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7.3.3.7 Toksinis poveikis reprodukcijai
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1A ir 1B subkategorijos.

Pavojinga

H360 Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui
(nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas).
(nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta,
kad kiti veikimo būdai nepavojingi).

2

Atsargiai

H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam
vaikui (nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas)
(nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta,
kad kiti veikimo būdai nepavojingi).

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P201

P308 + P313

P405

P501

Prieš naudojimą gauti
specialias instrukcijas.

Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis:
kreiptis į gydytoją.

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …




Ypač rekomenduojama 1A
ir 1B subkategorijoms.



Rekomenduojama 2
kategorijai.


P202

Ypač rekomenduojama
1A ir 1B
subkategorijoms.
Rekomenduojama 2
kategorijai.



Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei57.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės narės
teisės aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės

Cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie yra įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII priedo 1−6 priedėlius ir kuriems priskirtos pavojingumo
frazės H340, H350 arba H360, yra skirti naudoti tik pramoniniams ir profesionaliems naudotojams, o plačiajai visuomenei paprastai netiekiami (žr. REACH
reglamento (su pakeitimais) XVII priedo 28, 29 ir 30 punktus). Vėlesnių XVII priedo pakeitimų sąrašas paskelbtas ECHA svetainėje
https://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/legislation.
57
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Nenaudoti, jeigu
neperskaityti ar nesuprasti
visi saugos įspėjimai.


Neprivaloma, kai priskirta
frazė P201.

P280
Mūvėti apsaugines
pirštines / dėvėti
apsauginius
drabužius / naudoti akių
(veido) apsaugos
priemones.
Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą įrangos tipą.


Ypač rekomenduojama.

aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.


Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.
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7.3.3.7 Toksinis poveikis reprodukcijai (tęsinys)
Pavojingumo kategorija

Signalinis žodis

Papildoma poveikio laktacijai ar vaikui per Signalinio žodžio nėra
motinos pieną kategorija.

Pavojaus
piktogramos
nėra

Pavojingumo frazė
H362 Gali pakenkti žindomam vaikui.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P201

P308 + P313

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Esant sąlyčiui arba jeigu
numanomas sąlytis: kreiptis į
gydytoją.



Ypač rekomenduojama.


P260
Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.
Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas sąlygas.
-

Nurodyti neįkvėpti dulkių ar rūko.

-

Jei naudojimo metu gali atsirasti dulkių ar rūko
dalelių, kurias galima įkvėpti.



Ypač rekomenduojama.

P263
Vengti kontakto nėštumo metu ir maitinant
krūtimi.


Ypač rekomenduojama.

Rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas
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P264
Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...
… Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno dalis, kurias
reikia nuplauti po naudojimo.


Neprivaloma.

P270
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.
 Rekomenduojama plačiajai visuomenei.


Neprivaloma pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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7.3.3.8 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis Pavojingumo frazė
1

Pavojinga

H370 Kenkia organams (arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu
žinoma).
(nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti
veikimo būdai nepavojingi).

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P260

P308 + P311

P405

P501

Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

Esant sąlyčiui arba
jeigu numanomas
sąlytis: skambinti į
APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į
gydytoją ...

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …

Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas sąlygas.


Ypač rekomenduojama, jeigu medžiaga ar
mišinys yra lakus arba dujinis, arba jei galimas
poveikis įkvėpus, pavyzdžiui, purškiant arba
įkvepiant dulkių, arba jeigu frazėje H370
poveikis įkvėpus nurodytas kaip galimas
poveikio būdas.

P264
Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...
… Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno dalis, kurias
reikia nuplauti po naudojimo.


Neprivaloma.

P270

Gamintojas / tiekėjas
nurodo tinkamą
skubios medicininės
konsultacijos punktą.


Ypač
rekomenduojama.

P321
Specialus gydymas
(žr. ... šioje
etiketėje).
- Jei nedelsiant
reikalingos



Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės narės
teisės aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius /
tarptautinius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar
šalinimo reikalavimai taikomi turiniui
ar talpyklai, arba ir turiniui, ir
talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei,
jeigu tai cheminei medžiagai arba
mišiniui taikomi pavojingas
atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams
ir profesionaliems naudotojams,
jeigu yra konkrečių reikalavimų
dėl pašalinimo, griežtesnių negu
įprasta cheminių medžiagų
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Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.
 Rekomenduojama plačiajai visuomenei.


Neprivaloma pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.

specialios
priemonės.
… Nuoroda į
papildomą pirmos
pagalbos instrukciją.


Ypač
rekomenduojama
tik išimtiniais
atvejais, kai yra
žinomas ir
reikalingas
specialus
gydymas.

šalinimo praktika.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.
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7.3.3.8 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis Pavojingumo frazė
2

Atsargiai

H371 Gali pakenkti organams (arba nurodyti visus veikiamus organus,
jeigu žinoma).
(nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo
būdai nepavojingi).

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P260

P308 + P311

P405

P501

Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

Esant sąlyčiui arba
jeigu numanomas
sąlytis: skambinti į
APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į
gydytoją ...

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …

Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas sąlygas.


Ypač rekomenduojama, jeigu medžiaga ar
mišinys yra lakus arba dujinis, arba jei galimas
poveikis įkvėpus, pavyzdžiui, purškiant arba
įkvepiant dulkių, arba jeigu frazėje H371
poveikis įkvėpus nurodytas kaip galimas
poveikio būdas.

P264
Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...
… Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno dalis, kurias
reikia nuplauti po naudojimo.


Neprivaloma.

P270
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.

Gamintojas / tiekėjas
nurodo tinkamą
skubios medicininės
konsultacijos punktą.


Rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės narės
teisės aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius /
tarptautinius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar
šalinimo reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei,
jeigu tai cheminei medžiagai arba
mišiniui taikomi pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės aktai.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.

 Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu
yra konkrečių reikalavimų dėl
pašalinimo, griežtesnių negu
įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika.
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 Rekomenduojama plačiajai visuomenei.


Neprivaloma pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.

Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.
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7.3.3.8 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

3

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus; arba

Atsargiai

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Stenkitės neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų
/ aerozolio.

ĮKVĖPUS: išnešti
nukentėjusįjį į gryną orą;
jam būtina ramybė ir
padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti.

Laikyti gerai vėdinamoje
vietoje. Talpyklą laikyti
sandariai uždarytą.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Galima nepateikti, jei etiketėje
nurodyta frazė P260.
Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas
sąlygas.


Rekomenduojama.

P271
Naudoti tik lauke arba gerai
vėdinamoje patalpoje.
 Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.


Neprivaloma
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.



Neprivaloma.

P312
Pasijutus blogai,
skambinti į
APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...
…Gamintojas / tiekėjas
nurodo tinkamą skubios
medicininės konsultacijos
punktą.


Rekomenduojama.

- Jeigu cheminė medžiaga arba
mišinys yra lakūs ir dėl jų gali
susidaryti pavojinga aplinka.


Rekomenduojama, nebent
būtų priskirta frazė P404.

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarpta
utinius reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar
šalinimo reikalavimai taikomi turiniui ar
talpyklai, arba ir turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys
teisės aktai. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti
nebūtina.



Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių
medžiagų šalinimo praktika.
Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.

P405
Laikyti užrakintą.


Ypač rekomenduojama
plačiajai visuomenei.



Pramoniniams / profesionaliem
s naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės narės
teisės aktų).
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7.3.3.9 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H372 Kenkia organams (arba nurodyti visus veikiamus organus,
jeigu žinoma), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
(nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti
veikimo būdai nepavojingi).

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P260

P314

P501

Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

Pasijutus blogai, kreiptis
į gydytoją.

Turinį / talpyklą šalinti …

Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas sąlygas.





Ypač rekomenduojama, jeigu medžiaga ar
mišinys yra lakus arba dujinis, arba jei galimas
poveikis įkvėpus, pavyzdžiui, purškiant arba
įkvepiant dulkių, arba jeigu frazėje H372
poveikis įkvėpus nurodytas kaip galimas
poveikio būdas.

Rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti

P264
Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...
… Gamintojas / tiekėjas nurodo kūno dalis, kurias
reikia nuplauti po naudojimo.


Neprivaloma.

P270

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir
nerūkyti.
 Rekomenduojama plačiajai visuomenei.


Neprivaloma pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.

 Rekomenduojama įtraukti į saugos duomenų
lapą.
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teisės aktus pateikti nebūtina.
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7.3.3.9 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

2

H373 Gali pakenkti organams (arba nurodyti visus veikiamus
organus, jeigu žinoma), jeigu medžiaga veikia ilgai arba
kartotinai (nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta,
kad kiti veikimo būdai nepavojingi).

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P260

P314

P501

Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

Pasijutus blogai,
kreiptis į gydytoją.

Turinį / talpyklą šalinti …

Gamintojas / tiekėjas nurodo taikytinas sąlygas.





Ypač rekomenduojama, jeigu medžiaga ar
mišinys yra labai lakus arba dujinis, arba jei
galimas poveikis įkvėpus, pavyzdžiui, purškiant
arba įkvepiant dulkių, arba jeigu frazėje H373
poveikis įkvėpus nurodytas kaip galimas
poveikio būdas.

Rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.
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7.3.3.10 Plaučių pakenkimo pavojus prarijus
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Pavojinga

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P301 + P310

P405

P501

PRARIJUS: nedelsiant
skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...

Laikyti užrakintą.

Turinį / talpyklą šalinti …

…Gamintojas / tiekėjas nurodo
tinkamą skubios medicininės
konsultacijos punktą.




Ypač rekomenduojama plačiajai
visuomenei.



Pramoniniams / profesionaliems
naudotojams neprivaloma,
išskyrus atvejus, kai reikėtų
naudoti dėl kitų aplinkybių
(pavyzdžiui, valstybės narės
teisės aktų).

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.

Ypač rekomenduojama kartu
su fraze P331.

P331
NESKATINTI vėmimo.


Ypač rekomenduojama kartu
su frazėmis P301+P310.
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7.3.4 Specialios su pavojumi aplinkai susijusios atsargumo frazės

7.3.4.1 Pavojinga vandens aplinkai – trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens organizmams
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P273

P391

P501

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią
medžiagą.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Jei tai nėra numatyta naudojimo
paskirtis.


Ypač rekomenduojama.



Ypač rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir
turiniui, ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai
cheminei medžiagai arba mišiniui taikomi
pavojingas atliekas reglamentuojantys teisės
aktai. Rekomenduojama nurodyti atliekų
šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus teisės
aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams, jeigu yra
konkrečių reikalavimų dėl pašalinimo,
griežtesnių negu įprasta cheminių medžiagų
šalinimo praktika. Rekomenduojama nurodyti
atliekų šalinimo vietą, nuorodos į atitinkamus
teisės aktus pateikti nebūtina.
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7.3.4.1 Pavojinga vandens aplinkai – ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens organizmams
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

Atsargiai

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus.

2

Signalinio žodžio nėra

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

P273

P391

P501

Saugoti, kad nepatektų į
aplinką.

Surinkti ištekėjusią
medžiagą.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Jei tai nėra numatyta naudojimo
paskirtis.





Ypač rekomenduojama.

Ypač rekomenduojama.

Laikymas

Šalinimas

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).
Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir turiniui,
ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai cheminei
medžiagai arba mišiniui taikomi pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės aktai. Rekomenduojama
nurodyti atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama pramoniniams ir profesionaliems
naudotojams, jeigu yra konkrečių reikalavimų dėl
pašalinimo, griežtesnių negu įprasta cheminių
medžiagų šalinimo praktika. Rekomenduojama
nurodyti atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti nebūtina.
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7.3.4.1 Pavojinga vandens aplinkai – ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens organizmams (tęsinys)
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

3

Signalinio žodžio nėra

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

4

Signalinio žodžio nėra

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens
organizmams.

Nenaudoja
ma jokia
pavojaus
piktograma

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas

P273

P501

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Turinį / talpyklą šalinti …

- Jei tai nėra numatyta naudojimo
paskirtis.

...Pagal
vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius
reikalavimus (nurodyti).



Rekomenduojama.

Gamintojas / tiekėjas turi nurodyti, ar šalinimo
reikalavimai taikomi turiniui ar talpyklai, arba ir turiniui,
ir talpyklai.


Privaloma plačiajai visuomenei, jeigu tai cheminei
medžiagai arba mišiniui taikomi pavojingas atliekas
reglamentuojantys teisės aktai. Rekomenduojama
nurodyti atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti nebūtina.



Rekomenduojama pramoniniams ir profesionaliems
naudotojams, jeigu yra konkrečių reikalavimų dėl
pašalinimo, griežtesnių negu įprasta cheminių
medžiagų šalinimo praktika. Rekomenduojama
nurodyti atliekų šalinimo vietą, nuorodos į
atitinkamus teisės aktus pateikti nebūtina.
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Versija 4.0 – 2019 m. kovas

187

7.3.5 Papildomi pavojai

7.3.5.1 Pavojinga ozono sluoksniui
Pavojingumo kategorija Signalinis žodis

Pavojingumo frazė

1

H420 Kenkia visuomenės sveikatai ir aplinkai, nes naikina ozono
sluoksnį viršutinėje atmosferoje.

Atsargiai

Atsargumo frazės
Prevencija

Reagavimas

Laikymas

Šalinimas
P502
Kreiptis į gamintoją (tiekėją) dėl
informacijos apie surinkimą arba
recirkuliavimą.


Privaloma plačiajai visuomenei.



Ypač rekomenduojama
pramoniniams / profesionaliems
naudotojams.
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7.4 Pavyzdžiai, kaip parenkamos atsargumo frazės, skirtos
naudoti etiketėje
Šiame skirsnyje pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip parinkti atsargumo frazes įvairių
pavyzdinių cheminių medžiagų atvejais. Atsargumo frazės, kurioms etiketėje turi būti
teikiama pirmenybė, pateikiamos paryškintu šriftu ir pabrauktos (ypač
rekomenduojamos frazės) arba pabrauktos (rekomenduojamos frazės), neprivalomos
frazės pateikiamos įprastu šriftu (niekaip neišskirtos), o tos frazės, kurios yra
nenaudotinos / naudotinos tik tam tikromis sąlygomis / pateiktinos tik saugos duomenų
lape, pažymėtos pilka spalva.
Atminkite, kad net jeigu cheminei medžiagai arba mišiniui yra būdingi tie patys pavojai,
kurie minimi viename iš toliau pateiktų pavyzdžių, gali reikėti rinktis kitas atsargumo
frazes dėl specifinių naudojimo sąlygų, nurodytų pirmiau pateiktose lentelėse.

1 pavyzdys. Cheminė medžiaga X, kuriai priskirta fizinio pavojingumo ir
įvairių pavojų sveikatai klasifikacija
A. Klasifikacija ir pavojingumo frazės
Degieji skysčiai (2 kat.)

H225 Labai degūs skystis ir garai.

Ūmus toksiškumas (3 kat.)
(poveikis per burną)

H301 Toksiška prarijus.

Ūmus toksiškumas (3 kat.)
(poveikis per odą)

H311 Toksiška susilietus su oda.

Ūmus toksiškumas (3 kat.)
(poveikis įkvėpus)

H331 Toksiška įkvėpus

STOT (vienkartinis poveikis) H370 Veikdama per odą kenkia kepenims.
(1 kat.)
B. Papildoma informacija
Cheminė medžiaga X laikoma lakia, bet ne tiek, kad dėl jos galėtų susidaryti sprogi
aplinka.
Galimas jos poveikis įkvėpus.
Speciali gesinimo terpė nereikalinga. Skubaus specialaus gydymo ar priemonių nereikia.
Specialių atsargumo frazių dėl medžiagos šalinimo pateikti nereikia, nes ši medžiaga
neskirta naudoti plačiajai visuomenei; ji skirta tik pramoniniams ir profesionaliems
naudotojams.
C. Pagal klasifikaciją (žr. CLP reglamento I ir IV priedus) ir pagal šias gaires naudotinos
atsargumo frazės

Ženklinimo ir pakavimo rekomendacijos
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Ūmus
toksiškumas
(3 kat.)
(poveikis per
burną)

Ūmus
toksiškumas
(3 kat.)
(poveikis per
odą)

Ūmus
toksiškumas
(3 kat.)
(poveikis
įkvėpus)

STOT
(vienkartinis
poveikis)
(1 kat.)

Degieji skysčiai
(2 kat.)

P264

P280

P261

P260

P210

P271

P264

P233

P270

P240

P270

P241
P242
P243
P280
P301 + P310

P312

P304 + P340

P308 + P311

P321

P321

P311

P321

P330

P361 + P364

P321

P303 + P361 +
P353
P370 + P378

P363
P302 + P352
P405

P405

P403 + P233

P405

P403 + P235

P501

P501

P405
P501

P501

P501

Žymėjimo paryškintu šriftu, pabraukimu ir pilka spalva paaiškinimas:
PXXX = ypač rekomenduojama; PXXX = rekomenduojama; PXXX = neprivaloma; PXXX =
nenaudotina / išskyrus atvejus, kai taikoma sąlyga / nurodoma tik saugos duomenų lape.

D. Ypač rekomenduojamų ir rekomenduojamų atsargumo frazių parinkimas
Jeigu įvairiems pavojams priskiriama ta pati, tik nevienodo pirmumo statuso frazė,
pasirenkamas konservatyviausias variantas. Kai tinkama, atsargumo frazės sujungiamos
į vieną jungtinę frazę. Atskirų frazių stengiamasi nekartoti. Galiausiai pasirinkta tokia
atsargumo frazių grupė:
P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų,
atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P260

Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P310

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ...

P308+P311

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ...
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P304+P340

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir
padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P403+P233

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai
uždarytą.

E. Rezultatas:
Vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis parinktos septynios atsargumo
frazės. Palyginti su pradiniu pavojingumo etiketėje galimų naudoti frazių,
priskirtinų atsižvelgiant į esamus pavojus, sąrašu, galiausiai jų pateikta kur kas
mažiau. Pavyzdžiui: P261 frazė gali būti praleidžiama, nes etiketei jau priskirta
P260 frazė.
Parinktos atsargumo frazės turi būti pateiktos CLP pavojingumo etiketėje. Kadangi reikia
parengti SDS, šios frazės turėtų būti pateiktos ir SDS, 2.2 skirsnyje „Ženklinimo
elementai“ (žr. Rekomendacijas, kaip pildyti saugos duomenų lapus). Nepasirinktas
frazes galima įtraukti į atitinkamus SDS skirsnius, taip pateikiant pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams pakankamai informacijos, kaip saugiai tvarkyti šią cheminę
medžiagą.

2 pavyzdys. Cheminė medžiaga Y, kuriai priskirta didelio fizinio
pavojingumo ir pavojaus sveikatai klasifikacija
A. Klasifikacija ir pavojingumo frazės
Oksiduojančiosios
H271 Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.
kietosios medžiagos
(1 kat.)
Odos ėsdinimas
(1A kat.)

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

B. Papildoma informacija
Cheminė medžiaga Y yra granulių pavidalo kietoji medžiaga ir yra laikoma nelakia.
Tvarkant ir naudojant šią medžiagą galima patirti jos dulkių poveikį.
Speciali gesinimo terpė nereikalinga.
Skubaus specialaus gydymo ar priemonių nereikia. Specialių atsargumo frazių dėl
medžiagos šalinimo pateikti nereikia, nes ši medžiaga neskirta naudoti plačiajai
visuomenei; ji skirta tik pramoniniams ir profesionaliems naudotojams.
C. Pagal klasifikaciją (žr. CLP reglamento I ir IV priedus) ir pagal šias gaires naudotinos
atsargumo frazės

Oksiduojančiosios
kietosios medžiagos
(1 kat.)

Odos ėsdinimas (1A kat.)

P210

P260

P220

P264

P280

P280
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P283
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P306+P360

P363

P371+P380+P375

P304+P340

P370+P378

P310
P321
P305+P351+P338

-

P405

P501

P501

D. Ypač rekomenduojamų ir rekomenduojamų atsargumo frazių parinkimas
Jeigu įvairiems pavojams priskiriama ta pati, tik nevienodo pirmumo statuso frazė,
pasirenkamas atsargiausias variantas (t. y. būtina atsižvelgti į tai, kieno prioritetas
didžiausias). Kai tinkama, atsargumo frazės sujungiamos į vieną jungtinę frazę. Atskirų
frazių stengiamasi nekartoti. Galiausiai pasirinkta tokia atsargumo frazių grupė:
P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių,
žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

P220

Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų
medžiagų.

P260

Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius
drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.

P301+P330+P331

PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353+310

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant
nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti
vandeniu [arba čiurkšle]. Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ...

P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti
vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P371+P380+P375

Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju: Evakuoti zoną.
Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.

E. Rezultatas:
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Laikantis šio rekomendacijų dokumento, parinktos aštuonios, daugiausia
jungtinės, atsargumo frazes. Palyginti su pradiniu CLP pavojingumo etiketėje
galimų naudoti frazių, priskirtinų dėl esamų pavojų, sąrašu, galiausiai jų
pateikta kur kas mažiau.
Parinktos atsargumo frazės turi būti pateiktos CLP pavojingumo etiketėje. Kadangi reikia
parengti SDS, šios frazės turėtų būti pateiktos ir SDS 2.2 skirsnyje „Ženklinimo
elementai“ (žr. Rekomendacijas, kaip pildyti saugos duomenų lapus).
Nepasirinktas frazes galima įtraukti į atitinkamus SDS skirsnius, taip pateikiant
pramoniniams ir profesionaliems naudotojams pakankamai informacijos, kaip saugiai
tvarkyti šią cheminę medžiagą.

3 pavyzdys. Cheminė medžiaga Z, kuriai priskirta fizinio pavojaus ir
pavojaus sveikatai bei aplinkai klasifikacija
A. Klasifikacija ir pavojingumo frazės
Piroforiniai skysčiai
(1 kat.)

H250 Veikiami oro savaime užsidega.

Su vandeniu
H260 Kontaktuodama su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali
reaguojantis (1 kat.)
savaime užsidegti.
Odos ėsdinimas
(1B kat.)

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Ūminis toksiškumas H400 Labai toksiška vandens organizmams.
vandens
organizmams
(1 kat.)
Lėtinis toksiškumas H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
vandens
pakitimus.
organizmams
(1 kat.)

B. Papildoma informacija
Cheminė medžiaga Z turėtų būti laikoma lakia chemine medžiaga. Todėl galimas jos
poveikis įkvėpus. Reikalinga speciali gesinimo terpė, nes vanduo, naudojamas gaisrui
gesinti, padidina pavojų.
Kadangi šalinant šios medžiagos pakuotes kyla pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai,
privaloma pateikti specialias atsargumo frazes dėl jos šalinimo (nors ši medžiaga
neskirta vartoti plačiajai visuomenei, o skirta tik pramoniniams ir profesionaliems
naudotojams). Pavojingumo frazė H400 etiketėje praleidžiama siekiant išvengti
dubliavimo su H411 fraze.
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C. Pagal klasifikaciją (žr. CLP reglamento I ir IV priedus) ir pagal šias gaires naudotinos
atsargumo frazės

Piroforiniai
skysčiai
(1 kat.)

Su vandeniu
reaguojantis
(1 kat.)

P210

Odos ėsdinimas
(1B kat.)

Ūminis
toksiškumas
vandens
organizmams
(1 kat.)

Lėtinis
toksiškumas
vandens
organizmams
(1 kat.)

P260

P273

P273

P391

P391

P222

P223

P264

P233

P231+P232

P280

P280

P280

P231+P232
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P302+P334

P302+P335+P334

P370+P378

P370+P378

P363
P304+P340
P310
P321
P305+P351+P338

-

P402+P404

P405

-

-

P501

P501

P501

P501

D. Ypač rekomenduojamų ir rekomenduojamų atsargumo frazių parinkimas
Jeigu įvairiems pavojams priskiriama ta pati, tik nevienodo pirmumo statuso frazė,
pasirenkamas atsargiausias variantas (t. y. būtina atsižvelgti į tai, kieno prioritetas
didžiausias). Kai tinkama, atsargumo frazės sujungiamos į vieną jungtinę frazę. Atskirų
frazių stengiamasi nekartoti.
P303+P361+P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti
visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba
čiurkšle].

ir
P302+P335+P334+P310

PATEKUS ANT ODOS: Neprilipusias daleles nuvalyti nuo
odos. Įmerkti į vėsų vandenį58. Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ...

sujungtos į vieną jungtinę frazę:

Frazės P334 dalis „arba apvynioti šlapiais tvarsčiais“ nenaudotina, kai cheminės medžiagos ir
mišiniai yra reaguojantys su vandeniu (1 kategorijos) (7.3.2.12 lentelė, pateikta šio rekomendacijų
dokumento 7.3 skirsnyje).
58
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P303+P335+P334+P310+P361, kai buvo išvengta žinutės dubliavimo.
Galiausiai pasirinkta tokia atsargumo frazių grupė:
P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių,
žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.

P260

Neįkvėpti
dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

P273

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti
apsauginius drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.

P231+P232

Tvarkyti ir laikyti inertinėse dujose. Saugoti
nuo drėgmės.

P301+P330+P331

PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P335+P334+P310+P361 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):
Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos.
Įmerkti į vėsų vandenį59. Nedelsiant skambinti
į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į
gydytoją / ... Nedelsiant nuvilkti / pašalinti
visus užterštus drabužius.
P305+P351+P338

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai
plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.

P370+P378

Gaisro atveju: gesinimui naudoti...

E. Rezultatas:
Laikantis šio rekomendacijų dokumento, parinktos devynios iš dalies jungtinės
atsargumo frazės.
Palyginti su pradiniu CLP pavojingumo etiketėje galimų naudoti frazių,
priskirtinų dėl esamų pavojų, sąrašu, galiausiai jų pateikta kur kas mažiau.
Pavyzdžiui, P264 frazė nepasirinkta, nes P280 frazė yra svarbesnė.
Siekiant toliau mažinti atsargumo frazių skaičių ir įsisąmoninamos informacijos
kiekį etiketėje, frazės P391 ir P501 pateiktos saugos duomenų lape, nes
prevencinės ir reagavimui skirtos frazės apie fizinius pavojus ir pavojus
sveikatai laikomos svarbesnėmis rekomendacijomis, kurias reikia pateikti
etiketėje.

Frazės P334 dalis „arba apvynioti šlapiais tvarsčiais“ nenaudotina, kai cheminės medžiagos ir
mišiniai yra reaguojantys su vandeniu (1 kategorijos) (7.3.2.12 lentelė, pateikta šio rekomendacijų
dokumento 7.3 skirsnyje).
59
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Parinktos atsargumo frazės turi būti pateiktos CLP pavojingumo etiketėje. Kadangi reikia
parengti SDS, šios frazės turėtų būti pateiktos ir SDS 2.2 skirsnyje „Ženklinimo
elementai“ (žr. Rekomendacijas, kaip pildyti saugos duomenų lapus). Nepasirinktas
frazes galima įtraukti į atitinkamus SDS skirsnius, taip pateikiant pramoniniams ir
profesionaliems naudotojams pakankamai informacijos, kaip saugiai tvarkyti šią cheminę
medžiagą.

4 pavyzdys. Mišinys ABC, skirtas naudoti plačiajai visuomenei
A. Klasifikacija ir pavojingumo frazės
Degieji skysčiai (2 kat.)

H225 Labai degūs skystis ir garai.

Ūmus toksiškumas (4 kat.)
(poveikis per burną)

H302 Kenksminga prarijus.

Odos dirginimas (2 kat.)

H315 Dirgina odą.

B. Papildoma informacija
Mišinys ABC laikomas lakiu, bet ne tiek, kad dėl jos galėtų susidaryti sprogi aplinka.
Speciali gesinimo terpė nereikalinga. Skubaus specialaus gydymo nereikia.
Specialių reikalavimų dėl šalinimo nėra. Šis mišinys skirtas naudoti plačiajai visuomenei.
C. Pagal klasifikaciją (žr. CLP reglamento I ir IV priedus) ir pagal šias gaires naudotinos
atsargumo frazės
Degieji skysčiai
(2 kat.)

Ūmus toksiškumas
(4 kat.) (poveikis
per burną)

Odos dirginimas
(2 kat.)

P101, P102
P210

P264

P264

P233

P270

P280

P303 + P361 + P353

P301+P312

P302+P352

P370 + P378

P330

P321

P240
P241
P242
P243
P280

P332+P313
P362+P364
P403 + P235

-

-

P501

P501

-
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D. Ypač rekomenduojamų ir rekomenduojamų atsargumo frazių parinkimas
Jeigu įvairiems pavojams priskiriama ta pati, tik nevienodo pirmumo statuso frazė,
pasirenkamas konservatyviausias variantas. Kai tinkama, atsargumo frazės sujungiamos
į vieną jungtinę frazę. Atskirų frazių stengiamasi nekartoti. Galiausiai pasirinkta tokia
atsargumo frazių grupė:
P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto
talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P233

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P264

Po naudojimo kruopščiai nuplauti ...

P280

Mūvėti apsaugines pirštines.

P501

Turinį / talpyklą šalinti …

E. Rezultatas:
Laikantis šio rekomendacijų dokumento, parinktos septynios atsargumo frazės.
Palyginti su pradiniu CLP pavojingumo etiketėje galimų naudoti frazių,
priskirtinų dėl esamų pavojų, sąrašu, galiausiai jų pateikta kur kas mažiau.
Parinktos atsargumo frazės turi būti pateiktos CLP pavojingumo etiketėje. Kadangi reikia
parengti SDS, šios frazės turėtų būti pateiktos ir SDS 2.2 skirsnyje „Ženklinimo
elementai“ (žr. Rekomendacijas, kaip pildyti saugos duomenų lapus).
Nepasirinktas frazes galima įtraukti į atitinkamus SDS skirsnius, taip pateikiant
pramoniniams ir profesionaliems naudotojams pakankamai informacijos, kaip saugiai
tvarkyti šią cheminę medžiagą.
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Priedėlis. Svarbiausių šiame rekomendacijų dokumente
vartojamų terminų žodynėlis
ADR

Aerozoliai

Akių dirginimas

Aspiracija

Atsargumo frazė

BPR

CAS
Cheminė medžiaga

Chemiškai nestabilios dujos
CLP arba CLP reglamentas
CMR
CRC

Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių
tarptautinio vežimo keliais (sudarytas
1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje), ES
įgyvendintas Direktyva 2008/68/EB.
bet kokie metaliniai, stikliniai ar plastikiniai
pakartotinai neužpildomi indai, kuriuose
laikomos suslėgtos, suskystintos ar veikiant
slėgiui ištirpdytos dujos su skysčiu, pasta ar
milteliais ar be jų, kuriuose yra purškimo
įtaisas, pro kurį balionėlio turinys gali būti
išpurškiamas kaip kietųjų ar skysčio dalelių
suspensija dujose, kaip putos, pasta ar
milteliai arba skysčio ar dujų pavidalo.
akies pakitimų sukėlimas uždėjus
bandomosios medžiagos ant išorinio akies
paviršiaus, visiškai praeinantis per 21 dienas
po uždėjimo.
skysčio ar kietosios medžiagos patekimas
tiesiogiai pro burnos ar nosies ertmę ar
netiesiogiai (vemiant) į trachėją ir apatinę
kvėpavimo sistemą.
frazė, kuria aprašoma rekomenduojama (os) priemonė (-ės), naudojama (-os)
siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą
poveikį, atsirandantį dėl sąlyčio su
naudojama ar šalinama pavojingoji
medžiaga ar mišiniu, arba tokio poveikio
išvengti.
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012
dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų
naudojimo (Biocidinių produktų
reglamentas).
Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
natūralus arba gamybos proceso metu
gautas cheminis elementas ir cheminių
elementų junginys, įskaitant priedus,
reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir
priemaišas, atsirandančias gaminant,
išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskirti
nedarant poveikio cheminės medžiagos
stabilumui ar nekeičiant jos sudėties.
degiosios dujos, kurios gali sprogti net ir
nesant oro arba deguonies.
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo.
kancerogeninė, mutageninė ar toksiška
reprodukcijai medžiaga arba mišinys.
vaikų sunkiai atidaromas įtaisas (angl. childresistant closure).
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CRF
Degi kietoji medžiaga.

Degiosios dujos
Degusis skystis
DPD
DSD
ECHA
ES
Etiketė

Etiketės elementas
Gamyba
Gaminys
Gamintojas
GHS
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vaikų sunkiai atidaromas uždarymo įtaisas
(angl. child-resistant fastening).
kietoji medžiaga, kuri lengvai užsidega arba
trinties metu sukelia ugnį arba skatina
degimą.
Lengvai užsidegančios kietosios
medžiagos – tai miltelių, granulių ar pastos
pavidalo medžiagos ar mišiniai, kurie yra
pavojingi, jei po trumpo kontakto su degimo
šaltiniu, pavyzdžiui, su degančiu degtuku,
gali lengvai užsidegti ir jei liepsna sparčiai
plinta.
dujos ar dujų mišinys, 20 °C temperatūroje
ir esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui
tampantys degiais.
skystis, kurio pliūpsnio temperatūra ne
aukštesnė kaip 60 °C.
Pavojingų preparatų direktyva
(1999/45/EB).
Pavojingų medžiagų direktyva
(67/548/EEB).
Europos cheminių medžiagų agentūra (arba
agentūra), įsteigta REACH reglamentu.
Europos Sąjunga
atitinkama rašytinės, spausdintos arba
grafinės informacijos apie pavojingąsias
medžiagas ar mišinį elementų grupė,
pasirinkta kaip tinkama tiksliniam (-iams)
sektoriui (-iams), kuri pritvirtinama prie
pačios talpyklos, kurioje laikoma pavojinga
cheminė medžiaga arba mišinys,
atspausdinama ant tos talpyklos arba
pridedama prie jos ar prie išorinės pavojingų
medžiagų ar mišinio pakuotės (apibrėžtis
pagal JT GHS 1.2 skyrių).
suderinta vienos rūšies informacija,
naudojama etiketėje, pavyzdžiui, pavojaus
piktograma, signalinis žodis.
cheminių medžiagų gaminimas ar natūralių
cheminių medžiagų išgavimas.
daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią
formą ar struktūrą, labiau nulemiančią
naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis.
Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis
asmuo, kuris Bendrijoje gamina cheminę
medžiagą.
pasauliniu mastu suderinta cheminių
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo
sistema – tarptautiniai pavojingųjų
medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir
ženklinimo kriterijai, dėl kurių susitarė
Jungtinių Tautų Ekonominė ir Socialinė
Taryba (ECOSOC).
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IMDG kodeksas
Importas
Importuotojas
INCI
IUCLID
IUPAC
JT
JT RTDG
Kancerogenas
Kompetentinga institucija (KI)
Kvėpavimo takus jautrinanti
medžiaga
Lėtinis toksiškumas vandens
aplinkai

Lydinys

Metalų koroziją sukelianti medžiaga
Mišinys

Mutagenas
Naudojimas

Nestabili sprogioji medžiaga

Odą jautrinanti medžiaga

199
Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra
kodeksas, reglamentuojantis pavojingų
krovinių gabenimą jūra.
fizinis įvežimas į Bendrijos muitų teritoriją.
Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis
asmuo, atsakingas už importą.
Tarptautinė kosmetikos sudedamųjų dalių
nomenklatūra.
Tarptautinė bendros informacijos apie
chemines medžiagas duomenų bazė.
Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos
sąjunga.
Jungtinės Tautos
Jungtinių Tautų rekomendacijos dėl
pavojingų krovinių vežimo.
medžiaga ar medžiagų mišinys, sukeliantis
vėžį ar didinantis jo paplitimą.
institucija ar institucijos arba įstaigos,
valstybių narių įgaliotos vykdyti pagal CLP
reglamentą nustatytus įpareigojimus.
medžiaga, kurios įkvėpus padidėja
kvėpavimo takų jautrumas.
esminė medžiagos savybė per sąlytį
vandens aplinkoje daryti vandens
organizmams neigiamą poveikį, kurio
trukmė nustatoma pagal organizmo
gyvenimo ciklą.
metalinė, makroskopinėje skalėje vienalytė
medžiaga, susidedanti iš dviejų ar daugiau
elementų, susijungusių taip, kad jų nebūtų
galima lengvai atskirti mechaninėmis
priemonėmis; CLP reglamente lydiniai
laikomi mišiniais.
medžiaga ar mišinys, kuris dėl cheminio
poveikio smarkiai pažeidžia ar net sunaikina
metalą.
dviejų ar daugiau cheminių medžiagų
mišinys ar tirpalas. Tačiau JT GHS 1.2
skyriuje pateiktos apibrėžties, kuri šiaip yra
tokia pati, pabaigoje pridurti žodžiai
„kuriame jos nereaguoja“.
medžiaga, kuri didina mutacijų skaičių
ląstelių ir (arba) organizmų populiacijose.
perdirbimas, preparatų ruošimas,
suvartojimas, sandėliavimas, laikymas,
apdorojimas, sudėjimas ar supylimas į
talpyklas, perdėjimas ar perpylimas iš
vienos talpyklos į kitą, sumaišymas, gaminio
gaminimas arba kitoks naudojimas.
termiškai nestabili ir (arba) per daug jautri,
kad būtų tinkama įprastai tvarkyti, vežti
arba naudoti, sprogioji medžiaga ar
medžiagų mišinys.
medžiaga, kuri patekusi ant odos sukelia
alerginę reakciją.
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Odos dirginimas
Odos ėsdinimas

Oksiduojančioji kietoji medžiaga

Oksiduojančiosios dujos

Oksiduojantysis skystis

Organiniai peroksidai

Versija 4.0 – 2019 m. kovas
grįžtamasis sužalojimas bandomąja
medžiaga veikiant ne ilgiau kaip 4 valandas.
negrįžtamas odos sužalojimas, t. y. matoma
epidermio ir dermos nekrozė po
bandomosios medžiagos uždėjimo ne ilgiau
kaip 4 valandoms.
kietoji medžiaga ar mišinys, kurie, nors
patys nebūtinai degūs, gali, paprastai
naudodami deguonį, uždegti kitą medžiagą
ar paskatinti jos degimą.
bet kokios dujos ar dujų mišinys, kurie,
paprastai gaudami deguonies, sukelia ar
skatina kitos medžiagos degimą labiau, nei
oras.
skysta medžiaga ar mišinys, kurie, nors
patys nebūtinai degūs, gali, paprastai
naudodami deguonį, uždegti kitą medžiagą
ar paskatinti jos degimą.
dvivalentę -O-O- sandarą turinčios skystos
ar kietos organinės medžiagos, kurias
galima laikyti vandenilio peroksido
derivatais, kai vienas ar abu vandenilio
atomai pakeisti organiniais radikalais.
Organinio peroksido terminu apibūdinami ir
organinių peroksidų mišiniai (ruošiniai),
kuriuose yra bent vienas organinis
peroksidas. Organiniai peroksidai yra
termiškai nestabilios cheminės medžiagos
arba mišiniai, kurie gali patys savaime
paskatinti egzoterminį skaidymo procesą. Be
to, jie gali turėti vieną arba kelias iš šių
savybių:
(i) skilti sprogdami;
(ii) staigiai degti;
(iii) būti jautrūs smūgiui ar trinčiai;
(iv) pavojingai reaguoti su kitomis
medžiagomis.

Paketas
Pakuotė
Pateikimas rinkai

Pavojaus piktograma

Pavojingas

visas pakavimo proceso produktas, kurį
sudaro pakuotė ir jos turinys.
talpykla ar talpyklos ir visi kiti komponentai
ar medžiagos, būtini tam, kad talpyklos
atliktų izoliavimo ir kitas saugos funkcijas.
tiekimas arba bet koks perdavimas
trečiajam asmeniui už mokestį arba
nemokamai. Importas laikomas pateikimu
rinkai.
grafinis vaizdas, kurį sudaro simbolis ir kiti
grafiniai elementai, pavyzdžiui, rėmelis,
fonas ar spalva, skirti tam tikrai informacijai
apie pavojų perteikti.
reiškia kriterijų, susijusių su CLP reglamento
I priedo 2–5 dalyse nustatytais fiziniais
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Pavojingumo frazė

Pavojingumo kategorija
Pavojingumo klasė
Piroforinė kietoji medžiaga
Piroforinis skystis
Pirotechninė medžiaga ar mišinys

Pirotechninis gaminys
Platintojas

Pliūpsnio temperatūra

PPPR

Prekybinis pavadinimas
Produkto identifikatorius
REACH (arba REACH reglamentas)
Registruotojas

Savaime kaistanti medžiaga ar
mišinys
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pavojais, pavojais sveikatai arba aplinkai,
atitikimą.
pavojingumo klasei ir kategorijai priskirta
frazė, kuria aprašomas pavojingosios
medžiagos ar mišinio pavojingumo pobūdis,
įskaitant, kai tinkama, pavojingumo laipsnį.
kriterijų paskirstymas kiekvienoje
pavojingumo klasėje, nurodant pavojingumo
laipsnį.
fizinio pavojaus, pavojaus sveikatai arba
aplinkai pobūdis.
kietoji medžiaga ar mišinys, kurių net mažas
kiekis ore per penkias minutes užsidega.
skysta medžiaga ar mišinys, kurių net
mažas kiekis ore per penkias minutes
užsidega.
medžiaga ar medžiagų mišinys, skirti sukelti
karščio, šviesos, garso, dujų ar dūmų arba
jų derinio efektą dėl nedetonacinių
savistabdžių egzoterminių cheminių
reakcijų.
gaminys, kuriame yra viena ar daugiau
pirotechninių medžiagų ar mišinių.
Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis
asmuo, įskaitant mažmenininką, kuris tik
sandėliuoja ir tiekia rinkai tretiesiems
asmenims skirtą cheminę medžiagą –
atskirą ar esančią mišinio sudėtyje.
žemiausia temperatūra (pakoreguota dėl
standartinio slėgio – 101,3 kPa), kuriai
esant, veikiant uždegimo šaltiniui, skysčio
garai užsidega nustatytomis bandymo
sąlygomis.
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1107/2009
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB.
rinkai pateikiamos cheminės medžiagos
arba mišinio įvardijimas.
duomenys, pagal kuriuos galima
identifikuoti cheminę medžiagą ar mišinį.
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų.
cheminės medžiagos gamintojas ar
importuotojas arba gaminio gamintojas ar
importuotojas, pateikiantis cheminės
medžiagos registracijos dokumentus pagal
REACH reglamentą.
skystis, kieta medžiaga ar mišinys, išskyrus
piroforinius skysčius ar kietąsias medžiagas,
kurie, reaguodami su oru ir negaudami
papildomos energijos, savaime kaista; tokia
medžiaga ar mišinys skiriasi nuo piroforinio
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Savaime reaguojančios medžiagos
ar mišiniai

SDS
Signalinis žodis
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skysčio arba kietosios medžiagos tuo, kad
užsidega tik esant dideliam tos medžiagos
arba mišinio kiekiui (kilogramais) ir per ilgą
laiką (valandas ar dienas).
termiškai nestabilios skystos ar kietos
medžiagos arba mišiniai, kurie stipriai
egzotermiškai skyla net be deguonies (oro).
Ši apibrėžtis neapima medžiagų ir mišinių,
kurie pagal CLP reglamentą priskirti
sprogmenims, organiniams peroksidams ar
oksidatoriams.
saugos duomenų lapas.
santykinį pavojingumo laipsnį nurodantis
žodis, kuriuo galimas skaitytojas įspėjamas
apie pavojų; skiriami šie du laipsniai:
a) pavojinga – signalinis žodis, kuriuo
žymimos didesnio pavojingumo kategorijos,
ir
b) atsargiai – signalinis žodis, kuriuo
žymimos mažesnio pavojingumo
kategorijos.

Smarkus akių pažeidimas

Specifinis toksiškumas konkrečiam
organui
Sprogioji medžiaga ar mišiniai

Sprogusis gaminys
STOT (kartotinis poveikis)
STOT (vienkartinis poveikis)
Tarpinė pakuotė
Tiekėjas

Toksiškumas reprodukcijai

akies audinio pažeidimas arba smarkus
fizinis regėjimo pabloginimas uždėjus
bandomosios medžiagos ant išorinio akies
paviršiaus, nepraeinantis per 21 dieną po
uždėjimo.
specifinis toksiškumas konkrečiam organui
(santrumpos STOT, STOT (vienkartinis
poveikis) ir STOT (kartotinis poveikis).
kieta ar skysta medžiaga ar medžiagų
mišinys, kurie savaime gali chemiškai
reaguoti išskirdami tokios temperatūros ir
slėgio dujas tokiu greičiu, kad tai gali
padaryti žalą aplinkai. Pirotechninės
medžiagos priskiriamos, net jei neišskiria
dujų;
gaminys, kuriame yra viena ar daugiau
sprogiųjų medžiagų ar mišinių.
specifinis toksiškumas konkrečiam organui
po kartotinio cheminės medžiagos arba
mišinio poveikio.
specifinis toksiškumas konkrečiam organui
po vienkartinio cheminės medžiagos arba
mišinio poveikio.
pakuotė, kuri yra tarp vidinės pakuotės ar
gaminių ir išorinės pakuotės.
bet kuris gamintojas, importuotojas, tolesnis
naudotojas arba platintojas, pateikiantis
rinkai atskirą arba mišinyje naudojamą
cheminę medžiagą arba mišinį;
apima neigiamą poveikį suaugusių vyrų ir
moterų lytinei funkcijai ir vaisingumui, taip
pat toksinį poveikį palikuonių vystymuisi.
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Tolesnis naudotojas

TWD
UFI
Ūmus toksiškumas

Ūmus toksiškumas vandens
aplinkai
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Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis
asmuo, bet ne gamintojas ar importuotojas,
naudojantis cheminę medžiagą – atskirą ar
esančią mišinio sudėtyje – savo
pramoninėje ar profesionalioje veikloje.
Platintojas ar vartotojas nelaikomas tolesniu
naudotoju. Reimportuotojas, kuriam
taikoma išimtis pagal REACH reglamento 2
straipsnio 7 dalies c punktą, laikomas
tolesniu naudotoju.
liestinės pavojaus žymės (angl. tactile
warnings of danger).
Unikalus mišinio identifikatorius
neigiamas poveikis, pasireiškiantis prarijus
vieną cheminės medžiagos arba mišinio
dozę ar jai susilietus su oda arba veikiant
kelioms dozėms per 24 valandas, arba
veikiant kvėpavimo takus 4 valandas.
esminė medžiagos savybė pakenkti vandens
organizmui per trumpalaikį poveikį vandens
aplinkai.
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