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L-ewwel edizzjoni
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L-allinjament mar-raba’ Adattament għall-Progress
Tekniku (ATP) għar-Regolament CLP (ir-Regolament
tal-Kummissjoni (UE) Nru 487/2013) li jġib is-CLP
konformi mar-raba’ edizzjoni riveduta tas-Sistema
Globalment Armonizzata (GHS) tan-NU;



L-indirizzar tad-dispożizzjonijiet tal-ħames ATP għarRegolament CLP (ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE)
Nru 944/2013) li jemenda d-dikjarazzjoni ta’
prekawzjoni P210 sabiex tiġi allinjata għalkollox malbidliet li jirriżultaw mill-ħames Reviżjoni tal-GHS tanNU;



Iż-żieda tat-taqsima 3.5.1 ġdida dwar il-qafliet
reżistenti għat-tfal (CRF) u twissijiet tattili ta’ periklu
(TWD);



Iż-żieda tat-taqsima 3.5.2 ġdida inkluża informazzjoni
dwar miżuri ta’ sigurezza addizzjonali għal deterġenti
likwidi tal-ħasil f’kapsuli solubbli adottati millKummissjoni bir-Regolament (UE) Nru 1297/2014;



Iż-żieda tat-taqsimiet 4.2.1 u 4.2.2 ġodda li jiċċaraw
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 18(3) tas-CLP firrigward tal-identifikaturi tal-prodotti għas-sustanzi u
għat-taħlitiet;



Riorganizzazzjoni tal-informazzjoni fit-taqsima 4.3 blinklużjoni tat-taqsimiet 4.3.1, 4.3.2 u 4.3.3 ġodda;



Iż-żieda tat-taqsima 4.3.4 ġdida li tiddeskrivi lkwistjoni ta’ pittogrammi vojta;



Ir-riorganizzazzjoni u l-kjarifika tal-informazzjoni dwar
l-ittikkettar supplimentari fit-taqsima 4.8 bl-inklużjoni
tat-taqsimiet 4.8.1 u 4.8.2 ġodda;



L-inklużjoni ta’ kjarifika dwar il-kwistjoni ta’ “kwalità
tajba li tinftiehem” u “daqs minimu tat-tipa” fittaqsima 5.2;



Ir-riorganizzazzjoni u l-aġġornament tat-test fittaqsima 5.3 sabiex jirrifletti d-dispożizzjonijiet talArtikolu 29 tas-CLP u t-taqsimiet 1.5.1 u 1.5.2 talAnness I għas-CLP;



L-inklużjoni ta’ informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ġenerali
u speċifiċi għal tikketti li jinfetħu fit-taqsima 5.3.1.1;



Taqsima 6: L-aġġornament tat-tikketti u tat-test fleżempji b’konformità mad-dispożzizjonijiet tar-raba’ u
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It-tħassir tal-Eżempju 6.6 (Tikketta b’lingwa waħda ta’
prodott għall-protezzjoni tal-pjanti għal forniment u
użu fil-forma ta’ librett li jinfetaħ);



L-inklużjoni ta’ Eżempju 6 ġdid (tikketta li tinfetaħ għal
taħlita fornuta lill-pubbliku ġenerali);



Iż-żieda tat-taqsima 6.1 li tifred l-eżempji tat-tikketti
fuq l-imballaġġi li huma żgħar jew diffiċli li jiġu
ttikkettati;



Iż-żieda tat-taqsima 6.1 ġdida li tiddeskrivi l-ittikkettar
ta’ prodotti b’żewġ komponenti;



Il-kjarifika u l-estensjoni tat-test fit-taqsima 7.2;



Taqsima 7.3: L-aġġornament tad-dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni fit-tabelli tal-għażla skont iddispożizzjonijiet tar-raba’ u tal-ħames ATPs għas-CLP;



Taqsima 7.4: L-aġġornament tal-eżempji prattiċi
b’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-raba’ u talħames ATPs għas-CLP;



It-tħassir tar-referenzi skaduti għal skadenzi passati u
għad-dispożizzjonijiet tad-DSD u tad-DPD fiddokument kollu;



L-allinjament tad-dokument mal-aħħar rekwiżiti talECHA dwar l-immaġni korporattiva.

Reviżjoni sħiħa tal-gwida. Il-bidliet ewlenin fid-dokument ta’
gwida jinkludu dawn li ġejjin:


L-allinjament mat-Tmien Adattament għall-Progress
Tekniku (ATP) għar-Regolament CLP (Regolament talKummissjoni (KE) 2016/918);



Iż-żieda tat-taqsima 5.4.2 ġdida li tiċċara l-kwistjoni
tal-imballaġġ li jintuża għall-konsolidazzjoni talimballaġġ tal-provvista waqt it-trasport;



L-aġġornament tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni
skont id-dispożizzjonijiet tat-Tmien ATP (it-taqsima 6,
it-taqsima 7.3 u t-taqsima 7.4).

Reviżjoni sħiħa tal-gwida. Il-bidliet ewlenin fid-dokument ta’
gwida jinkludu dawn li ġejjin:


L-allinjament mar-Regolament tal-Kummissjoni
(UE) 2017/542, li jemenda r-Regolament CLP billi jżid
Anness dwar informazzjoni armonizzata relatata marrispons tas-saħħa f’emerġenza;



Iż-żieda tat-taqsima 6.2 ġdida li tiddeskrivi l-ittikkettar
ta’ prodotti multikomponenti b’eżempji ta’ tikketti;



It-tħassir tal-paragrafu skadut “Deroga limitata għallittikkettar mill-ġdid u għall-ippakkjar mill-ġdid” fitTaqsima 2.4 u t-tħassir ta’ taqsima 3.4 skaduta dwar
“Id-differenzi bejn ir-regoli dwar l-ittikkettar ta’ CLP u
DPD/DPD”;
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Tibdil editorjali u l-ifformattjar mill-ġdid tad-dokument;



“Preambolu” bl-isem ġdid “Prefazju” u mressaq
quddiem il-werrej;



Aġġornament ta’ hyperlinks skaduti u li ma jaħdmux;



Rinumerazzjoni ta’ taqsimiet, tabelli u ċifri.
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Daħla
Dan id-dokument jiddeskrivi dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ittikkettar u għall-imballaġġ
ta’ sustanzi kimiċi u ta’ taħlitiet skont it-Titoli III u IV tar-Regolament (KE) Nr
1272/20081 (ir-Regolament CLP jew “CLP”). L-għan ta’ dan id-dokument huwa li jassisti
lill-manifatturi, lill-importaturi, lill-utenti downstream u lid-distributuri ta’ sustanzi u ta’
taħlitiet fl-applikazzjoni effettiva tar-Regolament CLP.
Din il-gwida tinkludi l-emendi rilevanti mit-tieni, mir-raba’, mill-ħames u mit-tmien
Adattamenti għall-Progress Tekniku (ATPs) għar-Regolament CLP, kif ukoll il-bidliet li
ġab miegħu l-ATP għar-Regolament CLP relatat mal-ittikkettar u mal-imballaġġ ta’
deterġenti likwidi tal-ħasil f’imballaġġ solubbli għal użu ta’ darba (ir-Regolament (UE)
Nru 1297/2014).
Dan id-dokument jinkludi wkoll il-bidliet rilevanti introdotti mir-Regolament talKummissjoni (UE) 2017/542, li jemenda r-Regolament CLP biż-żieda tal-Anness VIII
dwar informazzjoni armonizzata relatata mar-rispons tas-saħħa f’emerġenza.
Id-dokumenti ta’ gwida attwali kollha tal-ECHA huma disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA
fuq: https://echa.europa.eu/mt/support/guidance.

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008
dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ ta’ sustanzi u taħlitiet, li jemenda u jħassar idDirettivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006; ĠU L 353
31.12.2008, p. 1 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX%3A02008R127220150601)
1
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1. Introduzzjoni
1.1 Min għandu jaqra dan id-dokument?
Dan id-dokument huwa rilevanti għal fornituri ta’ sustanzi u taħlitiet kimiċi, jiġifieri għal:


manifatturi u importaturi ta’ sustanzi;



importaturi ta’ taħlitiet;



utenti downstream ta’ sustanzi u taħlitiet, inklużi formulaturi;



distributuri ta’ sustanzi u taħlitiet, inklużi bejjiegħa bl-imnut.

Il-fornituri kollha jridu jiżguraw li s-sustanzi u t-taħlitiet tagħhom huma ttikkettati u
imballati skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament CLP (jew tas-CLP) qabel ma jitqiegħdu
fis-suq tal-UE.

1.2 F’hiex jikkonsisti dan id-dokument?
Dan id-dokument jipprovdi gwida dwar ir-rekwiżiti tal-ittikkettar u tal-imballaġġ tassustanzi u t-taħlitiet stabbiliti fir-Regolament CLP. Il-gwida tiftaħ fit-taqsima 2 b’ħarsa
ġenerali, inklużi l-isfond legali, il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament CLP u laġġornament tat-tikketti tas-CLP. Dik it-taqsima fiha wkoll informazzjoni dwar il-perjodi
ta’ żmien għall-klassifikazzjoni, għall-ittikkettar, għall-imballaġġ u għall-aġġornameint
tat-tikketti tas-CLP. Il-gwida tkompli fit-taqsima 3 u fit-taqsima 4 bi spjegazzjoni tarrekwiżiti għall-ittikkettar u għall-imballaġġ u bir-regoli għall-applikazzjoni tal-elementi
tat-tikketta tas-CLP. It-Taqsima 5 tipprovdi l-gwida dwar l-aspetti partikolari talittikkettar ta’ periklu tas-CLP (eż. eżenzjoni minn ċerti rekwiżiti ta’ ttikkettar u ta’
imballaġġ, interazzjoni bejn is-CLP u r-regoli dwar l-ittikkettar tat-trasport, rekwiżiti ta’
ttikkettar għal każijiet speċifiċi ta’ imballaġġ uniku). Finalment, it-taqsima 6 u ttaqsima 7 tal-gwida jipprovdu eżempji prattiċi li juru sitwazzjonijiet differenti li wieħed
jista’ jiltaqa’ magħhom meta jiddiżinja t-tikketti.
B’mod partikolari, din il-gwida għandha l-għan li tikkjarifika:


liema aspetti għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi stmat id-daqs tat-tikketta
meħtieġa;



liema tipi ta’ informazzjoni supplimentari huma possibbli, u fejn għandha
titqiegħed din l-informazzjoni fuq it-tikketta (it-taqsima 4.8 ta’ dan id-dokument
ta’ gwida);



il-kondizzjonijiet għal eżenzjonijiet għal imballaġ żgħir;



l-interazzjoni bejn is-CLP u r-regoli tal-ittikkettar tat-trasport;



ir-rekwiżiti tekniċi għad-deterġenti likwidi tal-ħasil f’imballaġġ solubbli għal użu ta’
darba;



kif tagħżel is-sett l-aktar xieraq ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għattikketta;



kif tikteb l-informazzjoni fuq it-tikketta biex tkun tista’ tinqara kif xieraq.

Għal informazzjoni speċifika dwar l-applikazzjoni tal-kriterji tas-CLP għal perikli fiżiċi,
tas-saħħa u ambjentali, huwa rakkomandat li l-qarrej jikkonsulta l-Gwida dwar lapplikazzjoni tal-kriterji tas-CLP. Għal ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi bażiċi u lproċeduri stabbiliti fir-Regolament CLP, jista’ jkun ta’ għajnuna li wieħed jikkonsulta lGwida Introduttorja għar-Regolament CLP.
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2. Ħarsa ġenerali
2.1 Sfond legali
Ir-Regolament CLP huwa r-Regolament tal-UE dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u limballaġġ ta’ sustanzi u ta’ taħlitiet. Huwa bbażat fuq is-Sistema Globalment
Armonizzata tan-Nazzjonijiet Uniti tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikkettar ta’ Sustanzi Kimiċi
(GHS tan-NU). Ir-Regolament CLP daħal fis-seħħ fl-20 ta’ Jannar 2009 fl-Unjoni Ewropea
u llum huwa legalment vinkolanti wkoll fil-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) (inNorveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein)2. Ir-Regolament CLP issostitwixxa ddispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar Sustanzi Perikolużi 67/548/KEE (DSD) u d-Direttiva
dwar Preparazzjonijiet Perikolużi 1999/45/KE (DPD) mill-1 ta’ Ġunju 2015 (ara ttaqsima 2.4 ta’ dan id-dokument ta’ gwida). Ir-Regolament CLP huwa applikabbli b’mod
dirett għall-fornituri fl-UE li jimmanifatturaw, jimportaw, jużaw jew jiddistribwixxu
sustanzi u taħlitiet kimiċi.
Din il-gwida tispjega r-regoli tal-ittikkettar u tal-imballaġġ tas-CLP u turi b’xi eżempji kif
jistgħu jitfasslu t-tikketti.
B’mod ġenerali, it-tikketta CLP trid turi ċerti elementi tat-tikketta li huma meħuda millGHS tan-NU, jiġifieri l-pittogramma/pittogrammi tal-periklu, il-kelma tas-sinjal, iddikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni flimkien ma’ informazzjoni supplimentari,
fejn applikabbli, li jirriflettu l-klassifikazzjoni assenjata tas-sustanza jew tat-taħlita. Flistess ħin, ir-Regolament CLP iżomm xi wħud mill-kunċetti tat-tikkettar tad-DSD u tadDPD, bħall-eżenzjonijiet tal-imballaġ żgħir. Sabiex jakkomoda ċerta informazzjoni ta’
periklu li għadha mhijiex koperta mill-GHS tan-NU kif ukoll elementi oħrajn tat-tikketta li
huma meħtieġa minn leġiżlazzjoni oħra tal-UE, ir-Regolament CLP jintroduċi l-kunċett ta’
“informazzjoni supplimentari” għat-tikketta.
Is-sustanzi u t-taħlitiet kollha fornuti kklassifikati bħala perikolużi u li jkunu f’imballaġ
għandhom jiġu ttikkettati skont it-Titolu III (Komunikazzjoni dwar perikli fil-forma ta’
tikkettar) u l-imballaġġ tagħhom irid ikun skont it-Titolu IV (Imballaġġ) tar-Regolament
CLP.
Minbarra t-tikketta, għodda ewlenija oħra għall-komunikazzjoni dwar il-periklu, maħsuba
għall-utenti professjonali/industrijali biss, hija l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà (SDS). Ilformat u l-kontenut meħtieġa tal-SDS huma ddefiniti fl-Artikolu 31 u fl-Anness II3 għarRegolament (KE) Nru 1907/2006 (ir-Regolament REACH). Dawn ġew adattati sabiex jiġu
allinjati mal-GHS tan-NU, kif ukoll sabiex ikunu konformi għalkollox mar-Regolament
CLP. L-informazzjoni pprovduta fuq it-tikketta ta’ periklu u fit-Taqsima 2.2 tal-SDS,
għall-istess sustanza jew taħlita, għandha tkun konsistenti 4.

2Ir-Regolament

CLP kien inkorporat fil-Ftehim ŻEE bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE
Nru 106/2012 tal-15 ta’ Ġunju 2012 li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar
u ċertifikazzjoni) għall-Ftehim ŻEE (ĠU L 309, 8.11.2012, p. 6-6).
Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni Nru 453/2010 u Nru 2015/830 emendaw ir-Regolament REACH
billi ssosstitwixxew l-Anness II għar-Regolament REACH mal-annessi għal dawn ir-regolamenti,
sabiex jallinjaw ir-rekwiżiti għall-iskedi ta’ data ta’ sigurtà mar-regoli għall-iskedi ta’ data ta’ sigurtà
tal-GHS tan-NU, ara: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html.
3

Il-CARACAL approva l-interpretazzjoni li ma hemm bżonn tal-ebda rekwiżit ta’ inadempjenza biex
jitqiegħed l-Identifikatur tal-Formula Unika (UFI) fl-SDS (ħlief għat-taħlitiet mhux imballati). Jekk
jogħġbok innota li l-proposti għal emendi għall-Anness VIII għas-CLP u l-Anness II għal REACH li
bħalissa qed jiġu diskussi fil-livell tal-CARACAL (għal aktar dettalji dwar l-UFI, jekk jogħġbok ara ttaqsima 4.8.1.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).
4
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Għal aktar informazzjoni dwar il-kumpilazzjoni tal-SDS, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida
dwar il-kumpilazzjoni ta’ skedi ta’ data ta’ sigurtà.

2.2 Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-ittikkettar u tal-imballaġġ skont
ir-Regolament CLP
B’mod ġenerali, sustanzi u taħlitiet li jitqiegħdu fis-suq huma fornuti f’imballaġġ blinformazzjoni tal-ittikkettar neċessarja. Sustanza jew taħlita għandu jkollha tikketta
skont ir-regoli CLP fejn


is-sustanza jew it-taħlita hija kklassifikata bħala perikoluża;



it-taħlita, anke jekk mhux ikklassifikata bħala perikoluża, hija indirizzata flArtikolu 25(6) tas-CLP. F’dan il-każ, l-elementi tat-tikketta supplimentari kif
stipulati fil-Parti 2 tal-Anness II għas-CLP iridu jkunu indikati flimkien malidentifikatur tal-prodott, mal-isem u man-numru tat-telefon tal-fornitur.

Barra minn hekk, oġġett splussiv (jiġifieri oġġett li jkun fih sustanza jew taħlita splussiva
waħda jew aktar) li jissodisfa l-kriterji kif deskritti fit-taqsima 2.1 tal-Anness I għas-CLP
irid ikun ittikkettat skont ir-regoli tas-CLP.
Is-sustanzi u t-taħlitiet fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE)
Nru 1107/20095 (ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti jew il-PPPR)
jew ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 (ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali jew ilBPR) għandu jkollhom l-elementi ta’ tikkettar tas-CLP kif xieraq. Is-sustanzi u t-taħlitiet
fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-PPPR jeħtieġu wkoll li juru d-dikjarazzjoni
supplimentari EUH401 “Sabiex jiġu evitati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għallambjent, ikunu konformi mal-istruzzjonijiet għall-użu” (ara l-Artikolu 25(2) tas-CLP).
Madankollu, id-dispożizzjonijiet tal-ittikkettar ta’ dawn l-atti jibqgħu kompletament
applikabbli għal kull prodott fil-kamp ta’ applikazzjoni rispettiv tagħhom (ara lPremessa 47 tar-Regolament CLP). Pereżempju, hemm dispożizzjonijiet separati għallaġġornament ta’ tikketti għal tali sustanzi u taħlitiet f’dawn l-atti, u l-fornituri tagħhom
għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet minflok ir-regoli tas-CLP (ara wkoll lArtikolu 30(3) tas-CLP). Devjazzjoni oħra mir-Regolament CLP hi li japplikaw regoli
differenti fir-rigward ta’ liema informazzjoni tista’ tiġi ppreżentata fil-forma ta’ fuljett
bħala mezz alternattiv biex tiġi akkomodata l-informazzjoni tal-ittikkettar meħtieġa (ara
t-taqsima 5.3.1.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).
Ir-Regolament CLP jinkludi wkoll eżenzjonijiet mir-rekwiżiti ta’ tikkettar u ta’ imballaġġ,
pereżempju għall-imballaġġ li tant ikun żgħir, jew ikun f’forma tali li jkun impossibbli li
jissodisfa r-regoli ġenerali għall-applikazzjoni tat-tikketti (ara t-taqsima 5.3.1 ta’ dan iddokument ta’ gwida). Barra minn hekk, ir-Regolament CLP jippermetti lill-fornituri jħallu
barra ċerti elementi tat-tikketta (ara t-taqsima 5.3.2 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).
Ċerti sustanzi u taħlitiet jistgħu jiġu fornuti wkoll lill-pubbliku ġenerali mingħajr
imballaġġ, f’liema każ ikun meħtieġ li kopja tal-elementi tat-tikketta tiġi mas-sustanza
jew mat-taħlita, pereżempju fuq fattura. Fil-preżent, dan japplika biss għal siment u
konkrit imħallta diġà fl-istat imxarrab (ara t-taqsima 5.3.2.4 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009
dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jħassar id-Direttivi talKunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE b’effett mill-14 ta’ Ġunju 2011. Madankollu, l-Artikolu 80 tarRegolament (KE) Nru 1107/2009 jispeċifika li d-Direttiva 91/414/KEE trid tkompli tapplika firrigward ta’ sustanzi attivi inklużi fl-Anness I għal dik id-Direttiva għal ċerti perjodi tranżitorji.
5
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2.3 Derogi mir-rekwiżiti ta’ tikkettar għal każijiet speċjali
Ir-Regolament CLP jiddefinixxi derogi mir-rekwiżiti ta’ tikkettar tas-CLP għal każijiet
speċjali u l-kondizzjonijiet li taħthom japplikaw dawn id-derogi. Eżempju ta’ każ speċjali
bħal dan huwa l-metalli f’forma massiva. L-Artikolu 23(d) tas-CLP jipprevedi li
f’każijiet speċifiċi, l-eżenzjonijiet mir-rekwiżiti tal-ittikkettar japplikaw għal: “metalli
f’forma massiva, liegi, taħlitiet li fihom polimeri, taħlitiet li fihom l-elastomeri”.
It-Taqsima 1.3.4.1 tal-Anness I għas-CLP telabora aktar dwar l-Artikolu 23 tas-CLP u
tagħti kondizzjonijiet meta ma jkunx meħtieġ it-tikkettar, jiġifieri: “jekk dawn ma
jippreżentawx periklu għas-saħħa tal-bniedem mat-teħid tan-nifs, mal-inġestjoni jew
b’kuntatt mal-ġilda jew għall-ambjent akwatiku fil-forma li fiha tqiegħdu fis-suq”.
It-test legali tas-CLP ma jispeċifikax meta forma ta’ metall għandha tiġi kkunsidrata
massiva. Ma jistax jiġi speċifikat limitu tad-daqs tal-partiċella prestabbilit sew jekk lArtikolu 23 tas-CLP japplika għal kwalunkwe metall jew le.
Sabiex japplika l-eżenzjoni mid-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar, il-manifattur jew ilfornitur għandu juri n-nuqqas ta’ periklu fil-forma li fiha l-metall jew il-liga titqiegħed fissuq. It-Taqsima 2.1 tal-SDS għandu jkun fiha l-klassifikazzjoni tal-metall u informazzjoni
dwar l-applikazzjoni tal-eżenzjoni mill-ittikkettar għall-forma kif titqiegħed fis-suq.
B’rabta mal-każijiet l-oħra deskritti fl-Artikolu 23 tas-CLP, jekk jogħġbok ikkonsulta lArtikolu u t-taqsima 1.3 tal-Anness I għas-CLP, peress li ma hemmx aktar gwida
pprovduta dwarhom f’dan id-dokument.

2.4 Iż-żmien għall-klassifikazzjoni, l-ittikkettar, l-imballaġġ u laġġornament tat-tikketti ta’ periklu tas-CLP
Ir-Regolament CLP ġie introdott b’mod gradwali qabel l-applikazzjoni sħiħa tiegħu mill1 ta’ Ġunju 2015. Matul dan il-perjodu tranżitorju, uħud mir-regoli tar-Regolament CLP u
l-leġiżlazzjoni preċedenti (DSD u DPD) kienu applikabbli b’mod parallel sabiex jagħtu
żmien lill-kumpaniji ħalli jeqilbu għar-regoli tas-CLP. Madankollu, il-kumpaniji tħallew
japplikaw ir-Regolament CLP b’mod komplet fuq bażi volontarja, minn meta dan daħal
fis-seħħ.
Għas-sustanzi, mill-1 ta’ Diċembru 2010 sar obbligatorju li jsiru klassifikazzjoni,
ittikkettar u imballaġġ skont ir-Regolament CLP. L-istess obbligi ilhom japplikaw għattaħlitiet mill-1 ta’ Ġunju 2015. Il-perjodu tranżitorju għal taħlitiet ikklassifikati,
ittikkettati u ppakkjati skont id-DPD u li diġà tqiegħdu fis-suq qabel l-1 ta’ Ġunju 2015
intemm fil-1 ta’ Ġunju 2017.
Id-DSD u d-DPD m’għadhomx applikabbli fi kwalunkwe kuntest u kemm issustanzi kif ukoll it-taħlitiet issa jridu jiġu kklassifikati, ittikkettati u imballati
skont ir-Regolament CLP. Din il-klassifikazzjoni trid tiġi pprovduta fl-SDS għassustanzi u għat-taħlitiet. M’għadux jeżisti rekwiżit biex jiġu pprovduti lklassifikazzjonijiet DSD ta’ sustanzi nfushom jew tas-sustanzi komponenti f’taħlitiet
jew il-klassifikazzjonijiet DPD għal taħlitiet fl-SDS. Trid tiġi pprovduta biss linformazzjoni korrispondenti skont ir-Regolament CLP (ara wkoll il-Gwida dwar ilkompilazzjoni ta’ skedi ta’ data ta’ sigurtà).
Wara kwalunkwe bidla fil-klassifikazzjoni u fl-ittikkettar fejn il-klassifikazzjoni riveduta
tkun aktar stretta jew fejn ikunu meħtieġa elementi ġodda tat-tikketta supplimentari, l-
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Artikolu 30 tas-CLP jeħtieġ li fornitur jaġġorna din l-informazzjoni fuq it-tikketta
mingħajr dewmien żejjed, jiġifieri mill-aktar fis prattikabbli.
Meta jkunu meħtieġa bidliet fl-ittikkettar apparti dawk deskritti hawn fuq (eż. fejn ilklassifikazzjoni riveduta tkun inqas stretta jew id-dettalji tal-kuntatt tal-fornitur ikunu
nbidlu), il-fornitur għandu 18-il xahar biex jaġġorna t-tikketta.
Meta tirriżulta klassifikazzjoni armonizzata ġdida jew aġġornata minn Adattament għallProgress Tekniku (ATP) għar-Regolament CLP, l-ATP jipprovdi d-data ta’ applikabbiltà.
Aktar tibdiliet għat-tikketta li għandhom jiġu implimentati fi żmien 18-il xahar jinkludu
wkoll l-aġġornament ta’ informazzjoni tal-ittikkettar għal ċerti taħlitiet li għalihom
japplikaw regoli speċjali għall-ittikkettar supplimentari skont il-Parti 2 tal-Anness II għasCLP.
Madankollu, hemm dispożizzjonijiet separati għall-aġġornament tat-tikketti fil-BPR u filPPPR u l-fornituri ta’ sustanzi jew ta’ taħlitiet fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawn latti jridu japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet.
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3. Rekwiżiti ta’ ttikkettar u ta’ imballaġġ skont irRegolament CLP
3.1 Regoli ġenerali tal-ittikkettar
Regoli ġenerali u speċifiċi li jirrigwardaw il-kontenut u l-applikazzjoni ta’ tikketta tas-CLP
huma stabbiliti fl-Artikolu 31 tas-CLP.
Ir-Regolament CLP jeħtieġ li t-tikketti jitwaħħlu sewwa fuq wiċċ wieħed jew aktar talkontenitur immedjat tas-sustanza jew tat-taħlita u li dawn iridu jkunu jistgħu jinqraw
orizzontalment meta l-pakkett jitpoġġa b’mod normali. L-elementi tat-tikketta nfushom,
b’mod partikolari l-pittogrammi tal-periklu, għandhom jidhru b’mod ċar fuq l-isfond.
Barra minn hekk, l-elementi kollha tat-tikketta jridu jkunu ta’ tali daqs u jkunu spazjati
b’tali mod li jinqraw b’mod faċli. Iridu jkunu mmarkati b’mod ċar u li ma jitħassarx.
Tikketta fiżika mhijiex meħtieġa meta l-elementi tat-tikketta jkunu jidhru b’mod ċar fuq
l-imballaġġ innifsu.

3.2 Elementi tat-tikketta ta’ periklu tas-CLP
Skont l-Artikolu 17 tas-CLP, sustanza u taħlita kklassifikati bħala perikolużi għandu
jkollhom tikketta li tinkludi l-elementi li ġejjin:


L-isem, l-indirizz u n-numru tat-telefon tal-fornitur(i);



Il-kwantità nominali tas-sustanza jew tat-taħlita fl-imballaġġ fejn din tkun
magħmula disponibbli għall-pubbliku inġenerali, sakemm din il-kwantità ma tkunx
speċifikata x’imkien ieħor fuq l-imballaġġ;



L-identifikaturi tal-prodott;



Il-pittogrammi tal-periklu, meta applikabbli;



Il-kelma bħala sinjal rilevanti, meta applikabbli;



Dikjarazzjonijiet ta’ periklu, meta applikabbli;



Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni xierqa meta applikabbli;



Taqsima għal informazzjoni supplimentari, meta applikabbli.

Skont l-Anness VIII għas-CLP6, għandu jiżdied ukoll Identifikatur Uniku tal-Formula
(UFI), jekk ikun applikabbli, jiġifieri stampat fuq jew imwaħħal fuq, it-tikketta ta’ taħlitiet
li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 45 tas-CLP u tal-Anness VIII għas-CLP
(ara t-taqsima 4.8.1.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida)7.
Għandu jiġi nnutat li għal elementi partikolari tat-tikketta japplikaw regoli ta’
preċedenza. Dawn ir-regoli huma spjegati iżjed fit-taqsimiet hawn taħt.

6

Ara r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/542.

Jekk jogħġbok innota li l-possibbiltà li l-UFI jiġi stampat fuq l-imballaġġ qrib l-informazzjoni l-oħra
dwar it-tikkettar minflok fuq it-tikketta ġiet approvata mill-CARACAL. Filwaqt li hija l-fehma talKummissjoni Ewropea u tal-maġġoranza tal-Istati Membri li qari kombinat tal-Artikolu 32(4) u lArtikolu 31(5) tas-CLP jippermetti dan, abbażi ta’ għadd limitat ta’ kummenti mill-Istati Membri,
għandhom jiġu ffinalizzati diskussjonijiet dwar din l-interpretazzjoni legali dwar jekk it-test legali
attwali jippermettix diġà qari kombinat bħal dan jew jekk emenda tal-Anness VIII, Parti A, it-taqsima
5.2 u tal-Artikolu 25(7) tas-CLP tkunx meħtieġa.
7
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Ir-Regolament CLP jeħtieġ li t-tikketta tinkiteb bil-lingwa jew bil-lingwi uffiċjali
tal-Istati Membri fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq, sakemm l-Istat
Membru kkonċernat ma jipprevedix mod ieħor8. Il-fornituri jistgħu jwettqu dan
jew billi jipproduċu tikketti multilingwi li jkopru l-lingwi uffiċjali ta’ diversi pajjiżi
fejn hija fornuta s-sustanza jew it-taħlita, jew billi jipproduċu tikketti separati
għal kull pajjiż, kull waħda bil-lingwa jew bil-lingwi xierqa.

Il-fornituri jistgħu jużaw aktar lingwi minn dawk meħtieġa fuq it-tikketti tagħhom jekk
ikunu jixtiequ, sakemm l-istess dettalji jkunu jidhru fil-lingwi kollha. Madankollu, dan
m’għandux ikun ta’ impatt fuq il-leġġibbiltà tal-informazzjoni obbligatorja tal-ittikkettar u
lanqas ma jista’ jkun il-kawża ta’ eżenzjonijiet mir-rekwiżiti tal-ittikkettar, (ara ttaqsima 5.3.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).

3.3 Fejn tinsab l-informazzjoni dwar it-tikketta ta’ periklu tas-CLP
L-Artikolu 32 tas-CLP jipprovdi xi regoli limitati li jiddefinixxu fejn għandha tkun tinsab linformazzjoni fuq it-tikketta. Madankollu, aktar dettalji dwar kif l-elementi tat-tikketta
huma rranġati jitħallew għad-diskrezzjoni tal-persuna responsabbli biex tikkompila ttikketta. Bħala regola ġenerali, l-informazzjoni għandha titqassam b’tali mod li jkun faċli
li taqraha u tifhimha. Jingħataw eżempji fit-Tabella 1 hawn taħt:

Jekk jogħġbok ikkonsulta t-tabella “Lingwi meħtieġa għal tikketti u skedi ta’ data ta’ sigurtà” li hija
disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA fuq: https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling.
8
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Tabella 1: Rekwiżiti tal-ittikkettar tas-CLP kontra d-diskrezzjoni tal-fornitur
Rekwiżit tas-CLP (l-Artikolu 32)

Eżempju ta’ deċiżjoni li titħalla għaddiskrezzjoni tal-fornitur

Il-pittogrammi tal-periklu, il-kelma tas-sinjal,
id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ddikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni jridu
jinżammu flimkien fuq it-tikketta.

Il-fornitur huwa liberu biex jagħżel larranġament tal-pittogrammi.

Id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu jridu jiġu
raggruppati flimkien fuq it-tikketta.

Il-fornitur jista’ jagħżel l-ordni taddikjarazzjonijiet ta’ periklu.
Il-fornitur jista’ jagħżel jekk dawn il-gruppi
għandhomx jiġu ppreżentati fuq ix-xellug, fuq
il-lemin jew f’post ieħor fuq it-tikketta.

Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni jridu
jinġabru flimkien fuq it-tikketta.

Il-fornitur jista’ jagħżel l-ordni taddikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni, iżda għandu
jiżgura li jiġu raggruppati maddikjarazzjonijiet ta’ periklu.
Il-fornitur jista’ jagħżel jekk dawn il-gruppi
għandhomx jiġu ppreżentati fuq ix-xellug, fuq
il-lemin jew f’post ieħor fuq it-tikketta.

F’każ li tintuża aktar minn lingwa waħda fuq
it-tikketta, id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’
prekawzjoni tal-istess lingwa jridu jkunu
miġbura flimkien fuq it-tikketta.

Meta l-fornitur jeħtieġ li juża mezzi
alternattivi biex jissodisfa r-rekwiżiti talArtikolu 31 tas-CLP fir-rigward tal-lingwa(i)
meħtieġa fi Stat Membru partikolari, jista’
jagħżel jekk iwettaqx dan billi juża tikketti li
jinfetħu, tikketti li jintrabtu jew fuq imballaġġ
ta’ barra, skont it-taqsima 1.5.1 tal-Anness I
għas-CLP.

Kull informazzjoni supplimentari kif
imsemmija fl-Artikolu 25 tas-CLP trid tiġi
inkluża fit-taqsima għall-ittikkettar
supplimentari u titqiegħed ħdejn l-elementi
tat-tikketta msemmija fl-Artikolu 17(1)(a)–
(g) tas-CLP.

Il-fornitur jista’ jagħżel kif jissepara
viżibbilment din it-taqsima mit-taqsima li
tinkludi l-elementi tat-tikketta msemmija flArtikolu 17(1)(a)-(g) tas-CLP. Jista’ jiddeċiedi
wkoll li jqiegħed din l-informazzjoni f’iżjed
minn post wieħed fuq it-tikketta.

L-elementi tat-tikketta jridu jkunu jistgħu
jinqraw faċilment (l-Artikolu 31(3)).

Huwa rakkomandat li jinżammu sentenzi sħaħ
flimkien u f’linja waħda, jekk possibbli. Iddaqs tat-tipa u l-ispazji jridu jkunu kbar
biżżejjed u proporzjonati għall-qisien tattikketta.
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3.4 Regoli tas-CLP dwar l-imballaġġ ta’ sustanzi u ta’ taħlitiet
Qabel ma titkompla d-deskrizzjoni f’aktar dettall tar-rekwiżiti tas-CLP għall-imballaġġ, ilqarrej għandu jingħata t-tliet definizzjonijiet tas-CLP:
L-Artikolu 2(35): “pakkett” tfisser il-prodott komplut tal-operazzjoni tal-imballaġġ, li
jikkonsisti fl-imballaġġ u l-kontenut tiegħu;

L-Artikolu 2(36): “imballaġġ” tfisser reċipjent wieħed jew aktar u kwalunkwe
komponent jew materjal ieħor meħtieġ biex ir-reċipjenti jwettqu ż-żamma tagħhom u
funzjonijiet ta’ sigurtà oħra;

L-Artikolu 2(37): “imballaġġ intermedju” tfisser imballaġġ imqiegħed bejn limballaġġ, jew l-oġġetti, ta’ ġewwa, u l-imballaġġ ta’ barra;
L-Artikolu 35 tas-CLP jinkludi r-rekwiżiti għall-imballaġġ li fih sustanzi jew taħlitiet
perikolużi. Dawn id-dispożizzjonijiet huma biex jiġi żgurat li:


l-imballaġġ huwa mfassal, mibni u magħluq b’tali mod li l-kontenut ma jistax
joħroġ;



il-materjali tal-imballaġġ u l-qfieli mhumiex iddanneġġjati mill-kontenut u
mhuwiex probabbli li jifformaw komposti perikolużi mal-kontenut;



l-imballaġġ u l-qfieli huma b’saħħithom u solidi kullimkien biex jiġi żgurat li dawn
ma jillaxkawx;



l-imballaġġ li għandu aċċessorji tal-qfieli li huma sostitwibbli huwa mfassal kif
xieraq biex jerġa’ jingħalaq ripetutament mingħajr ma joħroġ il-kontenut;



l-imballaġġ mhuwiex ta’ attrazzjoni u ma jqanqalx il-kurżità ta’ tfal jew iqarraq
lill-konsumatur meta fornut lill-pubbliku ġenerali;



l-imballaġġ ma fihx preżentazzjoni simili jew disinn użat għall-oġġetti tal-ikel jew
għalf tal-annimali jew prodotti mediċinali jew kożmetiċi li jqarrqu bil-konsumatur.

Imballaġġ li jissodisfa r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni dwar it-trasport huwa meqjus li
jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti inċiżi t’hawn fuq (Madankollu nnota li l-fatt li
tissodisfa l-kundizzjonijiet fil-punti inċiżi ta’ hawn fuq waħedhom normalment ma jkunx
biżżejjed biex tikkonforma mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tat-trasport).
Għal sustanzi u taħlitiet li għandhom jiġu fornuti lill-pubbliku ġenerali, ir-Regolamet CLP
jistabbilixxi regoli għal:


l-użu ta’ qfieli reżistenti għat-tfal (CRF), imsejħa wkoll għeluq reżistenti għat-tfal
(ara t-taqsima 3.4.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida);



l-użu ta’ twissijiet tattili ta’ periklu (TWDs), (ara t-taqsima 3.4.1 ta’ dan iddokument ta’ gwida);



deterġenti likwidi tal-ħasil għall-konsumatur f’imballaġġ solubbli għal użu ta’
darba (ara t-taqsima 3.4.2 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).

L-ewwel żewġ dispożizzjonijiet huma riżultat jew ta’ klassi/kategorija speċifika ta’ periklu
jew tal-konċentrazzjoni ta’ sustanzi speċifiċi inklużi f’sustanzi jew f’taħlitiet oħra (ara tTabelli 2 u 3 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).

Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ
20

Verżjoni 4.0 — Marzu 2019

3.4.1 Qfieli reżistenti għat-tfal u twissijiet tattili ta’ periklu
Id-dispożizzjonijiet deskritti f’din it-taqsima japplikaw biss għal imballaġġi tal-prodotti
maħsuba għall-pubbliku ġenerali, pereżempju: prodotti għall-bejgħ/offruti f’ħanut talbejgħ bl-imnut jew ħanut fejn il-pubbliku ġenerali jkollu aċċess miftuħ għalihom, prodotti
mibjugħa lill-pubbliku ġenerali permezz ta’ sit web.
Ir-rekwiżiti għas-CRF u għat-TWD ma japplikawx għal imballaġġ tal-prodott li huwa għal
utenti professjonisti biss.
Qfieli reżistenti għat-tfal
Pakkett reżistenti għat-tfal9 huwa pakkett li jikkonsisti minn kontenitur u għeluq xieraq li
diffiċli jinfetaħ (jew diffiċli biex jinkiseb aċċess għall-kontenuti) minn tfal żgħar taħt l-età
ta’ tnejn u ħamsin xahar, iżda li mhuwiex diffiċli li jinfetaħ mill-adulti sabiex jużaw ilpakkett kif suppost10.
L-Anness II għas-CLP jirreferi għal żewġ tipi ta’ CFR għall-pakketti:


pakkett li ma jistax jerġa’ jingħalaq - pakkett li, meta l-kontenuti kollha jew
parti minnhom jitneħħew minnu, ma jistax jerġa’ jingħalaq għalkollox,
pereżempju pakkett blister jew refills tal-airfresheners;



pakkett li jista’ jerġa’ jingħalaq - pakkett (pereżempju flixkun ta’ litru jew
kontenitur ta’ ħames litri) li wara li inizjalment ikun infetaħ, jista’ jerġa’ jingħalaq
u jerġa’ jintuża diversi drabi mingħajr telf ta’ sigurtà.

Għall-qfil tal-pakketti msemmija hawn fuq, l-Anness II għas-CLP jeħtieġ konformità malistandards li ġejjin, kif emendati:


EN ISO 8317 (pakketti li jistgħu jerġgħu jingħalqu) u



CEN EN 862 (pakketti li ma jistgħux jerġgħu jingħalqu).

Il-konformità ma’ dawn l-istandards tista’ tiġi ċċertifikata biss minn laboratorji li
jikkonformaw mal-EN ISO/IEC 17025, kif emendat. L-istandard EN ISO/IEC 17025 huwa
relatat mal-kompetenza tal-laboratorji ta’ ttestjar u mar-rekwiżiti li jridu jissodisfaw
sabiex juru li huma teknikament kompetenti u jistgħu jiġġeneraw riżultati teknikament
validi. F’każijiet speċifiċi msemmija fit-taqsima 3.1.4.2 tal-Anness II għas-CLP, jiġifieri
jekk jidher ovvju li l-imballaġġ huwa sigur biżżejjed għat-tfal minħabba li ma jistgħux
jiksbu aċċess għall-kontenut mingħajr l-għajnuna ta’ għodda, it-testijiet ta’ hawn fuq
dwar pakketti li ma jistgħux jerġgħu jingħalqu u dawk li jistgħu jerġgħu jingħalqu ma
hemmx għalfejn isiru11.
Imballaġġ ta’ kwalunkwe kapaċità fornut lill-pubbliku ġenerali jrid ikollu CRF, għal
sustanzi jew għal taħlitiet:

Jekk jogħġbok kun af li t-terminoloġija tvarja bejn it-test legali tas-CLP u l-istandard EN. IrRegolament CLP jirreferi għall-imballaġġ mgħammar bi qfieli reżistenti għat-tfal, filwaqt li
EN ISO 8317 jirreferi għal pakketti reżistenti għat-tfal.
9

10

Skont EN ISO 8317.

11

Ara wkoll ir-Rapport dwar il-proġett pilota tal-Forum dwar qfieli reżistenti għat-tfal.
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ikklassifikati għal tossiċità akuta 1-3 – orali (H300 u H301), dermali (H310 u
H311) jew teħid man-nifs (H330 u H331), STOT-SE 1 (H370); STOT-RE 1
(H372); korrużjoni tal-ġilda 1, subkategoriji 1A, 1B, 1C (H314), jew



ikklassifikati bħala li jippreżentaw periklu għall-aspirazzjoni (H304) bl-eċċezzjoni
ta’ sustanzi u ta’ taħlitiet li jitqiegħdu fis-suq fil-forma ta’ aerosols jew
f’kontenitur mgħammar b’aċċessorju tal-isprej issiġgillat, jew



li jkun fihom metanol f’konċentrazzjoni ta’ 3 % jew akbar jew diklorometan
f’konċentrazzjoni ta’ 1 % jew akbar (ara wkoll it-Tabella 3 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).

Twissijiet tattili ta’ periklu (TWDs)
Imballaġġi pprovduti b’TWD jippermettu lil persuni neqsin mid-dawl jew b’vista batuta
jaċċertaw irwieħhom dwar jekk l-imballaġġi fihomx sustanza jew taħlita perikoluża. TWD
trid tkun fuq l-imballaġġ, sabiex tkun tista’ tinħass qabel ma jsir aċċess għall-kontenut.
It-twissija trid tkun f’pożizzjoni tali li kwalunkwe disinn imbuzzat ieħor ma joħloqx
konfużjoni. Il-pożizzjoni eżatta tat-TWD trid tkun konformi mal-istandard EN ISO 11683.
It-TWD trid tibqa’ tattili wkoll matul il-perjodu mistenni ta’ użu tal-pakkett
f’kundizzjonijiet ta’ mmaniġġar normali. It-TWD ma teħtieġx imballaġġ estern bħal,
pereżempju, kartuna li tipproteġi flixkun tal-ħġieġ12.
L-Anness II għas-CLP jeħtieġ li t-TWD tikkonforma mal-istandard EN ISO 11683, kif
emendat. Is-simbolu tat-TWD standard meħtieġ (is-simbolu “normali” skont l-istandard
ISO) huwa triangolu ekwilaterali. F’każijiet eċċezzjonali (jekk l-applikazzjoni tas-simbolu
normali ma tkunx fiżikament possibbli), jista’ jintuża s-simbolu bi tliet puntini. Jekk
lanqas ma jkun possibbli li jintuża s-simbolu bi tliet puntini, jista’ jintuża s-simbolu ta’
tliet mm13.
Imballaġġ ta’ kwalunkwe kapaċità fornut lill-pubbliku ġenerali jrid jitqabbad ma’ TWD,
għal sustanzi jew għal taħlitiet ikklassifikati għal:


tossiċità akuta 1-4 – orali (H300, H301 u H302), dermali (H310, H311 u H312)
jew tat-teħid man-nifs (H330, H331 u H332);

12



korrożjoni tal-ġilda 1, subkategoriji 1A, 1B u 1C (H314);



mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali 2 (H341);



karċinoġeniċità 2 (H351);



tossiċità riproduttiva 2 (H361);



sensitizzazzjoni respiratorja 1, 1A u 1B (H334);



STOT SE 1 jew 2 (H370, H371);



STOT RE 1 jew 2 (H372 u H373);



periklu għall-aspirazzjoni 1 (H304);



gassijiet li jaqbdu 1 u 2 (H220 u H221);

Skont l-EN ISO 11683.

L-arranġament u t-tifsila tat-triangolu, tat-tliet puntini kif ukoll tas-simbolu tat-tliet mm huma
speċifikati f’EN ISO 11683.
13
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likwidi li jaqbdu 1 u 2 (H224 u H225); jew



solidi li jaqbdu 1 u 2 (H228).

Skont it-taqsima 3.2.1.2 tal-Anness II tas-CLP, TWD mhijiex meħtieġa għal reċipjenti
tal-gass trasportabbli. TWD lanqas mhija meħtieġa għal aerosols u kontenituri
mgħammra b’aċċessorju tal-isprej issiġgillat li fih sustanzi jew taħlitiet ikklassifikati bħala
li jirrappreżentaw periklu għall-aspirazzjoni, sakemm ma jkunux ikklassifikati għal
periklu wieħed jew aktar mill-oħrajn imsemmija hawn fuq.
It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-klassifikazzjonijiet ta’ periklu li jagħtu bidu għaddispożizzjonijiet tas-CLP għas-CRF u/jew għat-TWD. It-Tabella 3 telenka s-sustanzi li
jistgħu jiskattaw id-dispożizzjonijiet tas-CLP għas-CRF u/jew għat-TWD jekk ikunu
preżenti f’sustanzi oħrajn jew f’taħlitiet f’ċerta konċentrazzjoni.
Tabella 2: Il-klassifikazzjonijiet ta’ periklu li jiskattaw id-dispożizzjonijiet tasCLP għal qfieli reżistenti għat-tfal u/jew twissijiet tattili
Klassi ta’ Periklu, Kategorija

Tossiċità akuta 1 sa 3

Qfieli
reżistenti
għat-tfal

Twissijiet
Tattili





Tossiċità akuta 4
STOT SE 1




STOT SE 2
STOT RE 1




STOT RE 2
Korrużjoni tal-ġilda (kategorija 1, subkategoriji: 1A, 1B u 1C)






Sensitizzazzjoni respiratorja (kategorija 1, subkategoriji: 1A u 1B)
Periklu għall-aspirazzjoni 1
Innota li CRF u TWD mhumiex meħtieġa jekk is-sustanza jew it-taħlita
tkun fornuta fil-forma ta’ aerosol jew f’kontenitur mgħammar
b’aċċessorju tal-isprej issiġillat u jekk is-sustanza jew it-taħlita
mhijiex ikklassifikata għal periklu ieħor li jiskatta CRF jew TWD










Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali 2



Karċinoġeniċità 2



Tossiċità riproduttiva 2



Gassijiet li jaqbdu 1 u 2



Likwidi li jaqbdu 1 u 2



Solidi li jaqbdu 1 u 2
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Tabella 3: Sustanzi li jiskattaw direttament id-dispożizzjonijiet ta’ CLP għal
qfieli reżistenti għat-tfal u/jew twissijiet tattili meta huma jkunu jinstabu
f’sustanzi jew f’taħlitiet oħrajn fi jew f’iżjed mill-konċentrazzjoni mmarkata
Identifikazzjoni tas-sustanza

Limitu ta’
konċentrazzjoni

Qfieli
reżistenti
għat-tfal

Twissijiet
Tattili

Metanol

 3%



*

Diklorometan

 1%



**

* Għandu jiġi nnotat li f’iżjed minn ċerta konċentrazzjoni, taħlitiet tal-metanol jeħtieġu wkoll twissija tattili
minħabba li t-taħlitiet imbagħad ikollhom jiġu kklassifikati bħala likwidu li jaqbad, kategorija 2, STOT SE
kategorija 1 jew 2.
** Barra minn hekk, taħlitiet li fihom diklorometan f’konċentrazzjoni ogħla minn 1 % ikunu kklassifikati bħala
karċinoġeniċi, kategorija 2 u b’hekk jeħtieġu twissija tattili.

3.4.2 Deterġenti likwidi tal-ħasil għall-konsumaturi f’imballaġġ solubbli
għal użu ta’ darba
Iddaħħlu miżuri addizzjonali ta’ sigurtà għad-deterġenti likwidi tal-ħasil f’kapsuli solubbli.
L-iskop tagħhom huwa li jiżguraw protezzjoni aħjar għall-pubbliku ġenerali, speċjalment
għat-tfal żgħar li jistgħu jitħajru jdaħħlu l-kapsuli f’ħalqhom.
Dawn ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ sigurtà jagħmlu l-imballaġġ inqas attraenti u aktar
diffiċli biex jiftħuh it-tfal. Barra minn hekk, l-imballaġġ għandu juri twissijiet sabiex
iwissu lill-ġenituri u lil dawk li jindukraw it-tfal li tali prodotti jridu jinżammu ’l bogħod
minn fejn jistgħu jilħquhom it-tfal.
Apparti dawn ir-regoli speċifiċi, il-fornitur huwa responsabbli, skont l-Artikolu 35(2) tasCLP, sabiex jieħu l-passi neċessarji kollha ħalli jiżgura li d-disinn tal-imballaġġ ma jkunx
attraenti għat-tfal, sabiex, pereżempju, ma jistax jiġi konfuż ma’ prodotti tal-ikel jew ma’
ġugarelli.
Deterġent tal-ħasil għall-konsumatur huwa deterġent użat għall-ħasil tal-ħwejjeġ,
imqiegħed fis-suq għall-użu minn persuni mhux professjonisti, inklużi launderettes
pubbliċi14.
L-Artikolu 35(2) tas-CLP u t-taqsima 3.3 tal-Anness II għas-CLP jipprovdu r-rekwiżiti li
ġejjin dwar l-imballaġġ u l-ittikkettar ta’ deterġenti likwidi tal-ħasil f’dożaġġi għal użu ta’
darba li jinsabu f’imballaġġ solubbli:
Obbligu li jitqiegħdu fis-suq deterġenti likwidi tal-ħasil għall-konsumatur
f’imballaġġ estern
Deterġenti likwidi tal-ħasil għall-konsumatur li jinsabu f’imballaġġ solubbli għal użu ta’
darba (pereżempju kapsuli likwidi jew likwipillola għall-użu fil-magni tal-ħasil) iridu
jitqiegħdu f’imballaġġ estern. Jekk ma jsirx dan jitqies bħala mhux konformi malArtikolu 35(1) tas-CLP u t-taqsima 3.3.1 tal-Anness II għas-CLP.

14

L-Artikolu 2(1a) tar-Regolament (KE) Nru 648/2004 dwar id-deterġenti.
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Dispożizzjonijiet dwar l-imballaġġ estern
Sabiex tonqos l-attraenza għat-tfal tad-deterġenti likwidi tal-ħasil għall-konsumatur li
jkunu f’imballaġġ solubbli għal użu ta’ darba, l-imballaġġ estern irid ikun opak jew oskur
(pereżempju kontenitur mhux trasparenti ta’ kulur(i) blokka) sabiex tiġi evitata lviżibbiltà tal-kontenut, jiġifieri l-prodott jew id-dożi individwali.
L-imballaġġ estern irid ikollu d-dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P102 fuqu (“Żommu ’l
bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal”) f’post li jidher u f’format li jiġbed l-attenzjoni.
Barra minn hekk, l-imballaġġ estern irid ikun kontenitur li joqgħod wieqaf, li jista’ jerġa’
jingħalaq faċilment, jiġifieri l-għeluq tal-pakkett irid jingħalaq lura faċilment b’movimenet
wieħed (pereżempju b’għafsa b’saba’ għal imballaġġ f’barmil żgħir). Din il-miżura
għandha l-għan li tevita r-riskju li l-kontenitur jitħalla sempliċement miftuħ għaliex ikun
diffiċli wisq biex jingħalaq.
Peress li l-kawża ewlenija ta’ inċidenti tidher li hija l-aċċess faċli għall-kapsuli taddeterġenti, l-imballaġġ estern irid ikun mgħammar b’għeluq li jxekkel il-ħila tat-tfal
żgħar milli jiftħu l-imballaġġ. Għeluq bħal dan għandu jkun jeħtieġ azzjoni koordinata
taż-żewġ idejn b’ċerta saħħa li tagħmilha diffiċli għat-tfal żgħar biex jiftħuh. Ta’ min
jinnota li dan ir-rekwiżit ma jikkorrispondix neċessarjament għar-rekwiżit tal-għeluq
għas-CRF deskritt fit-taqsima 3.4.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida.
Barra minn hekk, l-għeluq tal-pakkett irid jitfassal għal użu ripetut sabiex iżomm ilfunzjonalità tiegħu f’kondizzjonijiet ta’ ftuħ u għeluq ripetuti tul il-ħajja sħiħa talimballaġġ estern.
Dispożizzjonijiet dwar l-imballaġġ solubbli (intern)
Iddaħħlu rekwiżiti tekniċi addizzjonali (reżistenza mekkanika u tidwib fl-ilma) sabiex limballaġġ solubbli jsir aktar reżistenti.
Minbarra r-rekwiżiti għall-imballaġġ estern, l-imballaġġ solubbli jrid ikun fih aġent
avversiv (eż. qrusa jew ripulsiv ieħor) kontra l-esponiment orali. L-aġent avversiv irid
jiżdied f’konċentrazzjoni li tkun sigura u li tikkawża mġiba orali ripulsiva fi żmien
massimu ta’ sitt sekondi.
Ir-rita solubbli trid tkun tissodisfa kriterji mekkaniċi u ta’ reżistenza għat-tidwib minimi
wkoll. Trid iżżomm il-kontenut likwidu għal mill-inqas 30 sekonda meta titqiegħed fl-ilma
f’20°C. Trid tirreżisti wkoll il-kompressjoni mekkanika ta’ mill-anqas 300 N
f’kundizzjonijiet tat-test standard.
L-imballaġġ solubbli għal użu ta’ darba li fih volum ta’ kontenut ugwali għal 25 ml jew
anqas jista’ jibbenefika minn eżenzjoni mill-ittikkettar taħt il-kondizzjonijiet speċifikati
fit-taqsima 1.5.2.2 tal-Anness I għas-CLP (ara t-taqsima 5.3.2.2 ta’ dan id-dokument
ta’ gwida); ir-rekwiżiti ta’ ttikkettar tal-Artikolu 17 tas-CLP japplikaw għal imballaġġ
solubbli fejn il-volum tal-kontenut ikun ta’ aktar minn 25 ml.
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4. Regoli għall-applikazzjoni tal-elementi tat-tikketta
CLP
4.1 Dettalji ta’ kuntatt tal-fornitur
Skont l-Artikolu 17 tas-CLP, id-dettalji ta’ kuntatt ta’ fornitur wieħed jew ta’ diversi
fornituri għandhom jiġu inklużi fuq it-tikketta. Fil-prinċipju, jista’ jkun hemm iżjed minn
fornitur wieħed tal-istess sustanza jew taħlita fil-katina tal-provvista, eż. f’każ li taħlita
kienet fornuta mill-formulatur lil distributur li kien iforniha wkoll lil partijiet terzi.
Madankollu, l-Artikolu 17 tas-CLP ma jispeċifikax jekk humiex meħtieġa d-dettalji ta’
kuntatt taż-żewġ fornituri f’dawn il-każijiet. Lanqas ma jispeċifika jekk id-dettalji ta’
kuntatt ta’ fornitur partikolari minnhom għandhomx preċedenza.
Skont l-Artikolu 4(4) tas-CLP, kull fornitur irid jiżgura li sustanza jew taħlita perikoluża
hija ttikkettata u mballata skont it-Titoli III u IV tar-Regolament CLP qabel ma din
titqiegħed fis-suq. Tul il-katina tal-provvista l-ittikkettar għall-istess sustanza jew taħlita
jista’ jvarja skont il-volum tal-pakkett jew bħala konsegwenza ta’ aktar saffi ta’
imballaġġ (ara t-taqsima 5.2, it-taqsima 5.3 u t-taqsima 5.4 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).
Meta fornitur ibiddel l-imballaġġ sabiex l-elementi tat-tikketta stabbiliti fl-Artikolu 17 tasCLP iridu jintwerew b’mod differenti milli fuq it-tikketta/l-imballaġġ fornuti lilu, dan jieħu
r-responsabbiltà mill-imballaġġ mill-ġdid u mill-ittikkettar mill-ġdid u għandu jżid ismu u
l-informazzjoni ta’ kuntatt tiegħu fuq it-tikketta. F’dan il-każ, il-fornitur jista’ jbiddel ukoll
l-informazzjoni ta’ kuntatt tal-fornitur tiegħu mad-dettalji ta’ kuntatt tiegħu stess.
Meta l-fornitur ma jibdilx l-imballaġġ, ma jkollux bżonn iżid id-dettalji ta’ kuntatt tiegħu
fuq it-tikketta jew jissostitwixxi l-informazzjoni ta’ kuntatt tal-fornitur tiegħu bid-dettalji
ta’ kuntatt tiegħu stess. Jistgħu jagħmlu dan jekk ikunu jixtiequ. F’każ li l-fornitur jibdel
il-lingwa(i) li tidher(jidhru) fuq tikketta, għandu jżid id-dettalji ta’ kuntatt tiegħu maddettalji ta’ kuntatt tal-fornitur rilevanti li jkun ħareġ it-tikketta oriġinali, minħabba li
mbagħad ikun responsabbli mit-traduzzjoni korretta tal-kontenut tat-tikketta.

4.2 Identifikaturi tal-prodotti
Din it-taqsima tipprovdi gwida dwar ir-rekwiżiti għall-identifikaturi tal-prodott għassustanzi (Artikolu 18(2) tas-CLP) u għat-taħlitiet (Artikolu 18(3) tas-CLP). Bħala regola
ġenerali, l-istess identifikatur(i) tal-prodott kif magħżul(a) għat-tikketta
għandu(għandhom) jintuża(w) fl-SDS15 għal sustanza jew taħlita. Kull identifikatur talprodott magħżul għat-tikketta jrid ikun miktub fil-lingwa(i) uffiċjali tal-Istat(i) Membru(i)
fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq, sakemm l-Istat Membru kkonċernat ma
jipprevedix xort’oħra, (ara l-Artikolu 17(2) tas-CLP).

4.2.1 Sustanzi
L-identifikatur tal-prodott għal sustanza jrid ikun jikkonsisti mill-anqas f’dan li ġej:


isem u numru tal-identifikazzjoni kif mogħti fil-Parti 3 tal-Anness VI għas-CLP
L-isem jista’ jkun kwalunkwe wieħed mill-ismijiet iddikjarati bħala lIdentifikazzjoni Kimika Internazzjonali li hi msemmija fil-kolonna 2 tat-tabelli fil-

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar il-kumpilazzjoni ta’ skedi ta’ data
ta’ sigurtà.
15
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Parti 3 tal-Anness VI għas-CLP16. In-numru tal-identifikazzjoni huwa tipikament
in-numru tal-Indiċi, in-numru EC jew in-numru CAS. Huwa rakkomandat li jintuża
n-numru li jiggarantixxi identifikazzjoni mhux ambigwa tas-sustanza; f’ċerti
każijiet jista’ jkun iġġustifikat li jintużaw żewġ numri, eż. in-numru CAS u nnumru EC. Meta l-isem ta’ sustanza inkluża fl-Anness VI jiġi tradott għal-lingwa(i)
meħtieġa, jista’ jkun utli li jiġi kkontrollat jekk hemmx diġà disponibbli traduzzjoni
xierqa f’bażi tad-data pubblika, pereżempju fl-Inventarju tal-Klassifikazzjoni u lIttikkettar (C&L) tal-ECHA, (ara http://echa.europa.eu/web/guest/informationon-chemicals/cl-inventory-database). Jekk ikun hemm isem tradott disponibbli flAnness VI għas-CLP jew fl-Inventarju C&L, dan l-isem għandu jingħata
preferenza; jew


jekk is-sustanza mhijiex inkluża fil-Parti 3 tal-Anness VI għas-CLP, isem u numru
tal-identifikazzjoni kif jidhru fl-Inventarju C&L.
L-isem huwa tipikament l-isem IUPAC17, l-isem EC jew l-isem CAS. In-numru ta’
identifikazzjoni jrid ikun in-numru EC jew in-numru CAS jew in-numru tal-Indiċi (li
joriġina mit-Tabella 3 tal-Anness VI għas-CLP). Huwa rakkomandat li jintuża nnumru jew in-numri li jiggarantixxi(u) identifikazzjoni mhux ambigwa tassustanza. L-għażla ta’ identifikatur bħal (fejn applikabbli) numru EC jew numru
CAS tkun ideali sabiex tiġi minimizzata l-ħtieġa għal reviżjoni tal-SDS; jew



jekk is-sustanza la hi inkluża fil-Parti 3 tal-Anness VI għas-CLP u lanqas fil-bażi
ta’ data tal-Inventarju tas-C&L, in-numru CAS u l-isem IUPAC, jew in-numru CAS
u isem kimiku internazzjonali ieħor, eż. l-isem fin-nomenklatura INCI18, fejn
applikabbli; jew



jekk mhuwa disponibbli l-ebda numru CAS u l-ebda waħda minn dawn ta’ hawn
fuq ma tapplika, l-isem IUPAC jew isem kimiku internazzjonali ieħor eż. l-isem
fin-nomenklatura INCI, fejn applikabbli.

Jekk jogħġbok innota li r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 2018/669 tas-16 ta’ April 2018
(il-11-il ATP għas-CLP) jintroduċi traduzzjonijiet tal-ismijiet kimiċi ta’ sustanzi soġġetti għallklassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati elenkati fit-Tabella 3 tal-Anness VI għas-CLP fil-lingwi
kollha. Il-11-il ATP kien ibbażat fuq it-test ikkonsolidat tar-Regolament CLP sas-6 ATP, peress li flATPs sussegwenti, l-ismijiet kimiċi diġà ġew tradotti. Kull informazzjoni oħra, minbarra l-ismijiet
kimiċi, tibqa’ applikabbli kif iddikjarat fl-ATPs rilevanti, b’mod partikolari dawk relatati malklassifikazzjoni u l-ittikkettar, sakemm entrata ma tkunx ġiet immodifikata minn ATP li tkun ġiet
adottata wara s-6 ATP u tkun diġà applikabbli. Il-11-il ATP se japplika mill-1 ta’ Diċembru 2019 iżda
jista’ jintuża volontarjament qabel dik id-data.
16

Meta l-isem IUPAC jaqbeż il-100 karattru, il-fornituri jistgħu jużaw wieħed mill-ismijiet l-oħra (lisem tas-soltu, l-isem kummerċjali jew taqsira) imsemmija fit-taqsima 2.1.2 tal-Anness VI għal
REACH sakemm avviż C&L lill-ECHA, skont l-Artikolu 40(1)(b) tas-CLP, ikun jinkludi kemm l-isem
IUPAC kif ukoll l-isem l-ieħor użat.
17

L-isem tal-International Nomenclature Cosmetic Ingredients (INCI) (in-Nomenklatura
Internazzjonali tal-Ingredjenti Kożmetiċi) huwa obbligatorju fl-Unjoni Ewropea (UE) skont irRegolament (KE) Nru 1223/2009 għall-ittikkettar tal-ismijiet tal-ingredjenti fuq prodotti kożmetiċi.
Is-sistema tal-INCI ddaħħlet fil-Komunità Ewropea fl-1996/97 u hija stabbilita sew għal prodotti
kożmetiċi. Tintuża wkoll f’ħafna pajjiżi li mhumiex fl-UE. Mill-2004, is-sistema tal-INCI saret
obbligatorja fl-UE wkoll għall-ittikkettar ta’ preservattivi u ingredjenti tal-fwejjaħ allerġeniċi skont
ir-Regolament (KE) Nru 648/2004 dwar id-Deterġenti.
18

Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ
Verżjoni 4.0 — Marzu 2019

27

4.2.2 Taħlitiet
L-identifikaturi tal-prodotti għat-taħlitiet iridu jinkludu kemm:


l-isem kummerċjali jew id-deżinjazzjoni tat-taħlita; kif ukoll



l-identità tas-sustanzi kollha fit-taħlita li jikkontribwixxu għall-klassifikazzjoni tattaħlita fir-rigward ta’ tossiċità akuta, korrużjoni tal-ġilda jew ħsara serja flgħajnejn, mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali, karċinoġeniċità, tossiċità
riproduttiva, sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda, tossiċità speċifika għal
organi ta’ mira (STOT) jew periklu ta’ aspirazzjoni.

Ir-Regolament CLP ma jispeċifikax it-tip ta’ ismijiet kimiċi19 li għandhom jintużaw sabiex
jiġu identifikati s-sustanzi kimiċi fit-taħlita. Isemmi biss l-approċċ li jintuża għallidentifikazzjoni tas-sustanzi fit-taħlita li jikkontribwixxu għall-klassifikazzjoni tat-taħlita
(ara l-Artikolu 18(3)(b) tas-CLP u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 18(3) tas-CLP). Minkejja
dan, meta jintgħażel isem kimiku, huwa rakkomandat li jiġi segwit l-approċċ spjegat flArtikolu 18(2) tas-CLP. Fuq dik il-bażi, jekk isem tas-sustanza jkun iqsar mill-ismijiet loħrajn disponibbli għall-utent/għall-konsumatur jew jintgħaraf aħjar mill-utent/millkonsumatur fil-lingwa tal-Istat Membru fejn titqiegħed fis-suq it-taħlita, għandu jintuża
dan l-isem. Spiss dan ikun il-każ għal ingredjenti komuni jew bażiċi. Barra minn hekk,
jekk hemm isem tradott disponibbli fl-Anness VI għas-CLP20 jew fl-Inventarju C&L, dan lisem għandu jingħata preferenza.
F’każijiet li fihom isem kimiku internazzjonali ieħor (pereżempju isem tal-INCI) ikun
magħruf aktar fost l-utenti/il-konsumaturi, huwa possibbli li ssir devjazzjoni mill-approċċ
tal-Artikolu 18(2) tas-CLP. Idealment jintuża l-isem li jitqies bħala magħruf l-aktar. Lisem tas-sustanza jrid jiddefinixxi l-identità tagħha b’mod mhux ambigwu. Meta isem talINCI ma jiddefinixxix l-identità tas-sustanza biżżejjed meta mqabbel, pereżempju, marrekwiżiti tal-Artikolu 18(2) tas-CLP jew mar-rekwiżiti għall-SDSs skont ir-Regolament
REACH, għandha tkun ippreferuta identifikazzjoni aktar ċara.
Jekk l-isem kummerċjali jew id-deżinjazzjoni tat-taħlita diġà fihom l-isem(ismijiet) tassustanza(i) li jikkontribwixxu għall-klassifikazzjoni tat-taħlita kif iddefinita filparagrafu 3(b) tal-Artikolu 18 tas-CLP, ma għandhomx bżonn jiġu ripetuti. Barra minn
hekk, jekk l-informazzjoni supplimentari fuq it-tikketta diġà jkun fiha l-isem kimiku tassustanza, eż. fil-lista ta’ allerġeni u ta’ preservattivi meħtieġa mir-Regolament (KE)
Nru 648/2004 dwar id-deterġenti, huwa rakkomandat li jintuża l-istess isem. Dan lapproċċ għandu japplika kemm għal prodotti għall-konsumatur kif ukoll dawk għal użu
minn professjonisti.
L-ismijiet kimiċi magħżula jridu jidentifikaw is-sustanzi primarjament responsabbli millperikli ewlenin għas-saħħa li wasslu għall-klassifikazzjoni tat-taħlita u għall-assenjament
tad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu korrispondenti.

It-termini li jintużaw għall-identifikazzjoni tat-taħlita u tas-sustanzi fit-taħlita jridu jkunu l-istess
bħal dawk li jintużaw fl-iskeda ta’ data ta’ sigurtà.
19

Jekk jogħġbok innota li r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 2018/669 tas-16 ta’ April 2018
(il-11-il ATP għas-CLP) jintroduċi traduzzjonijiet tal-ismijiet kimiċi ta’ sustanzi soġġetti għallklassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati elenkati fit-Tabella 3 tal-Anness VI għas-CLP fil-lingwi
kollha. Il-11-il ATP kien ibbażat fuq it-test ikkonsolidat tar-Regolament CLP sas-6 ATP, peress li flATPs sussegwenti, l-ismijiet kimiċi diġà ġew tradotti. Kull informazzjoni oħra, minbarra l-ismijiet
kimiċi, tibqa’ applikabbli kif iddikjarat fl-ATPs rilevanti, b’mod partikolari dawk relatati malklassifikazzjoni u l-ittikkettar, sakemm entrata ma tkunx ġiet immodifikata minn ATP li jkun ġie
adottat wara s-6 ATP u tkun diġà applikabbli. Il-11-il ATP se japplika mill-1 ta’ Diċembru 2019 iżda
jista’ jintuża volontarjament qabel dik id-data.
20
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Sabiex jitnaqqas l-għadd ta’ ismijiet ta’ sustanzi (“kimiċi”) fuq it-tikketta, m’għandhomx
jiġu pprovduti iżjed minn erba’ ismijiet fuq it-tikketta għal taħlita, sakemm ma jkunx
neċessarju minħabba n-natura u s-severità tal-perikli. Dan jista’ jkun il-każ meta taħlita
tinkludi aktar minn erba’ sustanzi preżenti f’konċentrazzjonijiet sinifikanti u
jikkontribwixxu għall-klassifikazzjoni tat-taħlita għal periklu wieħed jew diversi perikli
msemmija fl-Artikolu 18(3)(b) tas-CLP. Kif spjegat fl-FAQ tas-CLP ID=1050 (disponibbli
fuq https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas), ma hemmx regoli stretti dwar kif
għandu jiġi deċiż liema sustanzi għandhom jieħdu l-preċedenza fuq it-tikketta, iżda dan li
ġej jista’ jgħin fl-għażla. Għal perikli għas-saħħa mhux addittivi (eż. mutaġeniċità taċċelloli ġerminali, karċinoġeniċità, tossiċità riproduttiva, sensitizzazzjoni respiratorja jew
tal-ġilda u kategoriji 1 u 2 speċifiċi ta’ tossiċità speċifika għal organi ta’ mira), lingredjenti kollha preżenti fit-taħlita fi jew’ il fuq mil-limitu ġeneriku ta’ konċentrazzjoni
(GCL) jew limitu ta’ konċentrazzjoni speċifiku (SCL) għandhom jitqiesu bħala
“primarjament responsabbli mill-perikli għas-saħħa ewlenin” skont it-tifsira talArtikolu 18(3)(b) tas-CLP u inklużi fuq it-tikketta. Għall-perikli għas-saħħa tal-addittiv
imsemmija fl-Artikolu 18(3)(b) tas-CLP (eż. tossiċità akuta, korrużjoni tal-ġilda, ħsara
serja lill-għajnejn, kategorija 3 speċifika ta’ tossiċità speċifika għal organi ta’ mira u
periklu ta’ aspirazzjoni), l-ingredjenti kollha preżenti fit-taħlita fi jew’ il fuq minn GCL jew
SCL għandhom jiġu inklużi fuq it-tikketta. Madankollu, fejn ikun hemm diversi
ingredjenti li jikkontribwixxu għall-klassifikazzjoni ta’ punt ta’ tmiem perikoluż wieħed, lingredjenti li primarjament jikkontribwixxu għall-klassifikazzjoni biss, pereżempju dawk
bl-ogħla konċentrazzjonijiet jew l-eqreb tal-GCL jew tal-SCL, jeħtieġ li jiġu inklużi fuq ittikketta, u għalhekk l-ismijiet ta’ ingredjenti oħra b’kontribut limitat għall-klassifikazzjoni
mhumiex meħtieġa. Barra minn hekk, japplikaw regoli speċifiċi dwar it-tikkettar għal
taħlitiet li jkun fihom sensitizzaturi tal-ġilda u dawk respiratorji (ara t-Tabella 3.4.3 talAnness I għas-CLP u l-punt 2.8 tal-Anness II għas-CLP).
Innota li, għalkemm l-UFI huwa element ta’ identifikazzjoni li jintuża għall-fini talAnness VIII għas-CLP, dan mhuwiex identifikatur tal-prodott skont it-tifsira talArtikolu 18 tas-CLP. L-UFI huwa parti mill-informazzjoni supplimentari (obbligatorja) (lArtikolu 25(7) tas-CLP) (ara t-taqsima 4.8.1.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida u l-Gwida
dwar informazzjoni armonizzata relatata mar-rispons tas-saħħa f’emerġenza — lAnness VIII għas-CLP).
Il-manifattur, l-importatur jew l-utent downstream ta’ ċerti sustanzi anqas perikolużi li
jinsabu f’taħlita jista’ jikkonkludi li l-iżvelar tal-identifikaturi tas-sustanzi li huma
meħtieġa għall-ittikkettar jew is-SDS jistgħu jixħtu f’riskju n-natura kunfidenzjali taddrittijiet tan-negozju jew tal-proprjetà intellettwali tiegħu. F’dawn il-każijiet, jista’
jippreżenta talba lill-ECHA sabiex jingħata permess juża isem kimiku alternattiv skont lArtikolu 24 tas-CLP. L-isem alternattiv għandu jkun isem aktar ġenerali li jidentifika lgruppi funzjonali l-iżjed importanti jew deżinjazzjoni alternattiva. Il-kondizzjonijiet li
fihom jista’ jingħata permess li jintuża isem alternattiv huma spjegati fil-Parti 1,
taqsima 1.4 tal-Anness I għas-CLP.
Dawn it-talbiet imsemmija hawn fuq huma soġġetti għal ħlas, skont l-Artikolu 3 tarRegolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 440/2010 (ir-Regolament dwar il-Ħlasijiet). Meta
t-talba tiġi ppreżentata minn intrapriża mikro, żgħira jew ta’ daqs medju (SME) 21, l-ECHA
se titlob ħlas imraħħas kif stipulat fl-Artikolu 24(2) u fl-Anness I għar-Regolament dwar
il-Ħlasijiet.
Għal aktar informazzjoni dwar kif titlob l-użu ta’ isem kimiku alternattiv għal sustanza
f’taħlita, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet tekniċi stipulati fil-manwal dwar it-tħejjija
tad-dossiers ta’ REACH u ta’ CLP: Kif tipprepara talba għall-użu ta’ isem kimiku
alternattiv għal sustanza f’taħlita. Huwa rrakkomandat li żżur it-taqsima li ġejja fis-sit

21

SME hija ddefinita fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE.
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web tal-ECHA: https://echa.europa.eu/mt/support/dossier-submission-tools/reachit/requesting-an-alternative-chemical-name-in-mixtures.

4.3 Pittogrammi ta’ periklu
4.3.1 Informazzjoni ġenerali
Pittogramma ta’ periklu hija preżentazzjoni bl-istampi li tikkomunika informazzjoni dwar
il-periklu kkonċernat (ara wkoll id-definizzjoni pprovduta fl-Artikoli 2(3) u 31(2) tasCLP). Skont l-Artikolu 19 tas-CLP, il-klassifikazzjoni ta’ sustanza jew ta’ taħlita
tiddetermina l-pittogrammi tal-periklu li jridu jintwerew fuq tikketta. Informazzjoni dwar
l-attribuzzjoni ta’ pittogrammi ta’ periklu għal klassijiet u kategoriji speċifiċi/divrenzjar
ta’ periklu jistgħu jinsabu wkoll fl-Anness V għas-CLP.
Fil-preżent hemm disa’ pittogrammi differenti. Filwaqt li normalment pittogramma waħda
biss hija attribwita għal klassi jew kategorija individwali ta’ periklu, ftit huma ddivrenzjar ta’ periklu li għandu jkollhom żewġ pittogrammi, l-aktar sustanzi u taħlitiet
ikklassifikati bħala awtoreattivi Tip B jew bħala perossidu organiku Tip B, (ara wkoll ittaqsimiet t’hawn taħt). Ta’ min jinnota li ċerti pittogrammi jkopru diversi klassijiet u
kategoriji ta’ periklu.

4.3.2 Forma, kulur u dimensjonijiet
Il-kulur u l-preżentazzjoni ta’ tikketta għandhom jippermettu li l-pittogramma tal-periklu
u l-isfond tagħha jkunu jidhru b’mod ċar. Il-pittogrammi tal-periklu jridu jkunu fil-forma
ta’ kaxxa mqiegħda fuq il-ponta, jiġifieri jridu jkunu jidhru bħala forma ta’ djamant meta
t-tabella tinqara orizzontalment, u għandu jkollhom simbolu iswed fuq sfond abjad
b’bordura ħamra (ara t-taqsima 1.2.1 tal-Anness I għas-CLP). It-tip ta’ aħmar eżatt,
jiġifieri n-numru tal-kulur Pantone, mhuwiex definit, u dawk li jittikkettaw huma liberi li
jużaw id-diskrezjoni tagħhom.
Kull pittogramma tal-periklu trid tkopri mill-inqas 1/15 tal-erja tas-superfiċje minima tattikketta ddedikata għall-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 17 tas-CLP, iżda l-erja
minima tal-pittogramma ma tistax tkun inqas minn 1 cm2. Id-dimensjonijiet minimi tattikketti u tal-pittogrammi huma mogħtija fit-Tabella 1.3 tal-Anness I għas-CLP. Għallpittogrammi, dawn id-dimensjonijiet minimi jirreferu għall-ġnub tal-bordura ħamra talpittogramma nnifisha, u mhux għall-ġnub tal-kaxxa virtwali li fiha titqiegħed ilpittogramma.

Kejl korrett

Kejl ħażin

Hawn taħt, hawn il-punt esklamativ (pittogramma GHS07) bħala pittogramma ta’
eżempju. Din hi assenjata lil diversi klassijiet u kategoriji ta’ periklu għas-saħħa ta’
severità iżjed baxxa (ara l-Parti 2 tal-Anness V għas-CLP):
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Il-pittogrammi li jistgħu jiġu stampati huma pprovduti għat-tniżżil b’xejn fuq
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html.

4.3.3 Regoli dwar il-preċedenza
Għal sustanzi u taħlitiet ikklassifikati għal aktar minn periklu wieħed, jistgħu jkunu
meħtieġa diversi pittogrammi fuq it-tikketta. F’dawn il-każijiet, l-applikabbiltà tar-regoli
dwar il-preċedenza stipulati fl-Artikolu 26 tas-CLP trid tiġi kkontrollata. Bħala regola
ġenerali, il-pittogrammi li jirriflettu l-kategorija ta’ periklu l-iżjed severa ta’ kull klassi ta’
periklu jridu jiġu inklużi fuq it-tikketta. Dan japplika wkoll meta sustanza għandha kemm
klassifikazzjoni armonizzata kif ukoll mhux armonizzata (jiġifieri awto-) klassifikazzjoni
(ara l-Artikolu 26(2) tas-CLP).
Minbarra dan, ir-Regolament CLP jistabbilixxi regoli ta’ preċedenza relatati ma’
pittogrammi u klassifikazzjonijiet ta’ periklu partikolari:


Għal perikli fiżiċi, jekk it-tikketta jkollha l-pittogramma GHS01 (bomba qiegħda
tisplodi), allura GHS02 (fjamma) u GHS03 (fjamma fuq ċirku) huma fakultattivi …

obbligatorja

fakultattiva

fakultattiva

… ħlief f’każijiet fejn hija obbligatorja iżjed minn pittogramma waħda, jiġifieri għal
sustanzi u taħlitiet ikklassifikata bħala awtoreattivi tat-Tip B jew bħala perossidu
organiku tat-Tip B (ara l-Anness I għas-CLP);


Għal perikli fiżiċi u għas-saħħa, jekk it-tikketta jkollha l-pittogramma GHS02
(fjamma) jew GHS06 (ras ta’ skeletru u għadam), allura GHS04 (ċilindru tal-gass)
hija fakultattiva22:

jew

obbligatorja



obbligatorja

fakultattiva

Għal perikli għas-saħħa, jekk it-tikketta jkollha l-pittogramma GHS06 (ras ta’
skeletru u għadam), allura GHS07 (marka ta’ esklamazzjoni) ma tistax tidher:

Din ir-regola ta’ preċedenza ddaħħlet mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 286/2011 tal10 ta’ Marzu 2011 (it-tieni ATP għar-Regolament CLP).
22
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Għal perikli għas-saħħa, jekk it-tikketta jkollha l-pittogramma GHS05 (korrużjoni),
allura GHS07 (marka ta’ esklamazzjoni) ma tistax tintuża għal irritazzjoni tal-ġilda jew
tal-għajnejn…

... iżda xorta għandha tintuża għal perikli oħra.


Għal perikli għas-saħħa, jekk it-tikketta jkollha l-pitogramma GHS08 (periklu
għas-saħħa) għal sensitizzazzjoni respiratorja, allura GHS07 (marka ta’
esklamazzjoni) ma tistax tintuża għal sensitizzazzjoni tal-ġilda jew għal irritazzjoni
tal-ġilda jew tal-għajnejn …

... iżda xorta għandha tintuża għal perikli oħra.
F’każ li sustanza jew taħlita hija attribwita d-dikjarazzjoni ta’ periklu supplimentari
EUH071 (“Korrużiv għall-passaġġ respiratorju”), tista’ tiġi assenjata pittogramma ta’
korrożività (GHS05) (ara n-Nota 1 tat-Tabella 3.1.3 fl-Anness I għas-CLP). Meta dan
ikun il-każ, il-pittogramma GHS07 (punt esklamativ) għal STOT SE kategorija 3
(irritazzjoni tal-passaġġ respiratorju) trid titħalla barra mit-tikketta, kif ukoll iddikjarazzjoni ta’ periklu H335 (“Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja”).
Għal sustanzi u taħlitiet li jridu jiġu ttikkettati kemm skont ir-Regolament CLP kif ukoll
skont ir-regoli dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi, il-pittogramma(i) tas-CLP jistgħu
jitħallew barra mit-tikketta fuq l-imballaġġ ta’ barra jew imballaġġ wieħed uniku meta lpittogramma(i) tas-CLP u l-pittogramma(i) għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi jkunu
relatati mal-istess periklu (ara t-taqsima 5.4 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).

4.3.4 Pittogrammi vojta
Meta jitħejjew tikketti ta’ periklu, prattika komuni hija li jintużaw stokkijiet ta’ tikketti
stampati bil-lest tad-djamanti (l-isfond tat-tikketta jiġi stampat l-ewwel qabel ma tiġi
stampata fuqu l-informazzjoni tat-tikketta speċifika). Dan jista’ jirriżulta f’tikketti
b’numru ta’ djamanti vojta stampati bil-lest, li mhux kollha jistgħu jkunu meħtieġa minn
kumpanija li tkun xtrat tikketti stampati bil-lest. F’sitwazzjoni bħal din, jista’ jkun hemm
bżonn li jitħalla vojt djamant wieħed jew aktar stampat bil-lest.
Ir-Regolament CLP ma jipprojbixxix b’mod espliċitu djamanti vojta. Madankollu,
kwalunkwe informazzjoni mogħtija apparti l-ittikkettar obbligatorju minimu ma tistax
tikkontradixxi jew tixħet dubju fuq l-informazzjoni obbligatorja tat-tikketta
(Artikolu 25(3) tas-CLP), filwaqt li borduri ħomor vojta jistgħu jqajmu dubji. Jekk borduri
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ħomor vojta ma jkunux evitabbli, huwa rakkomandat li jitgħattew b’sovrastampa solida li
tiksihom kompletament bl-iswed, (ara l-eżempju fil-Figura 1).

Sustanza A
Periklu
Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss mal-ilma.
Meta jmiss mal-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu li jistgħu
jieħdu n-nar spontanjament.
Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
Ilbes ingwanti ta’ protezzjoni /ilbies protettiv/protezzjoni
għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ. Farfar il-frak
mhux imwaħħal minn mal-ġilda. Daħħal fl-ilma frisk.
JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX irremettar. Ikkuntattja minnufih lil ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib. JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq
ix-xagħar): Inża’ minnufih l-ilbies ikkontaminat kollu.
Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer. JEKK JIDĦOL FLGĦAJNEJN: Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma għal diversi
minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u
jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Ara l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà għal aktar dettalj dwar l-użu sigur tal-prodott.

Kumpanija X

Triq Y, BELT Z

telefon: +49 (0) 0000 000000

Figura 1: Djamanti vojta miksija bl-iswed
Il-kisi bl-iswed tad-djamanti vojta għandu l-għan li jevita l-impressjoni li setgħu tħallew
simboli ta’ periklu rilevanti barra mit-tikketta minħabba żball fl-istampar.
Jekk jogħġbok irreferi wkoll għall-FAQ tas-CLP ID=240 disponibbli fuq
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.

4.4 Kliem ta’ sinjal
Kelma ta’ sinjal tindika l-livell relattiv ta’ severità ta’ periklu partikolari. It-tikketta trid
tinkludi l-kelma ta’ sinjal rilevanti skont il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita
perikoluża: perikli aktar severi jeħtieġu l-kelma ta’ sinjal “Periklu” (“Danger”) filwaqt li
perikli anqas severi jeħtieġu l-kelma ta’ sinjal “Twissija” (“Warning”), (ara l-Artikolu 20
tas-CLP).
Il-kelma ta’ sinjal rilevanti għal kull klassifikazzjoni speċifika hija stabbilita fit-tabelli li
jindikaw l-elementi tat-tikketta meħtieġa għal kull klassi ta’ periklu kif stabbilit filPartijiet 2 sa 5 tal-Anness I għas-CLP. Xi kategoriji ta’ periklu, bħal splussivi,
diviżjoni 1.6, ma għandhomx kelma ta’ sinjal.
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Meta sustanza jew taħlita hija kklassifikata għal aktar minn periklu wieħed, it-tikketta
jrid ikollha biss kelma waħda ta’ sinjal. F’dawn il-każijiet, il-kelma ta’ sinjal “Periklu”
(“Danger”) tieħu preċedenza u ma tistax tidher il-kelma ta’ sinjal “Twissija” (“Warning”).

4.5 Dikjarazzjonijiet ta’ periklu
Tikketti ta’ periklu CLP irid ikollhom ukoll id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu rilevanti li
jiddeskrivu n-natura u s-severità tal-perikli ta’ sustanza jew taħlita (ara l-Artikolu 21 tasCLP).
Id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu rilevanti għal kull klassi u kategorija/divrenzjar ta’ periklu
huma stabbiliti fit-tabelli li jinsabu fil-Partijiet 2 sa 5 tal-Anness I għas-CLP. Eżempju
huwa d-dikjarazzjoni ta’ periklu H302 (“Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’”) attribwita għal
tossiċità orali akuta, kategorija 4. Il-formulazzjoni għad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu hija
mogħtija fit-Tabelli 1.1, 1.2 u 1.3 tal-Anness III għas-CLP.
F’xi każijiet, jista’ jkun hemm bżonn li tiġi pprovduta informazzjoni addizzjonali biex
tikkumplimenta dikjarazzjoni ta’ periklu23 bħall-ispeċifikazzjoni tar-rotta tal-esponiment
jew tal-organu fil-mira għal ċerti perikli għas-saħħa, jigifieri għal CMR, STOT SE
(kategoriji 1 u 2)u l-klassijiet ta’ periklu STOT RE. Pereżempju:


għall-kategorija 1 STOT RE, id-dikjarazzjoni ta’ periklu H372 (“Jikkawża ħsara lillorgani minħabba esponiment fit-tul jew ripetut”) għandha tiġi kkumplimentata
mill-organi affettwati jekk magħrufa u mir-rotta ta’ esponiment jekk tingħata
prova b’mod konklużiv li l-ebda rotta oħra tal-esponiment ma tikkawża l-periklu,
eż. H372 (“Jikkawża ħsara lill-fwied minħabba esponiment dermali fit-tul jew
ripetut”);



Għall-kategorija 1 STOT SE, ir-rotta ta’ esponiment jew l-organu fil-mira jista’
jkollhom jiġu inklużi fid-dikjarazzjoni wkoll, eż. H370 (“Jikkawża ħsara lill-fwied
jekk inġerit”).

Għat-tossiċità riproduttiva, id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu H360 (“Jista’ jagħmel ħsara lillfertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf”) u H361 (“Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità
jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf”) jindikaw tħassib ġenerali. Dawn id-dikjarazzjonijiet ta’
periklu ġenerali jistgħu jiġu sostitwiti bid-dikjarazzjonijiet ta’ periklu li jindikaw l-effett
speċifiku ta’ tħassib, jekk magħruf, skont it-taqsima 1.1.2.1.2 tal-Anness VI għas-CLP
(eż. H360F “Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità”, H361d “Suspettat li jagħmel ħsara littarbija li għadha fil-ġuf”, H360Df “Jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil-ġuf.
Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità”).
Jekk klassifikazzjoni ta’ sustanza tkun armonizzata u inkluża fil-Parti 3 tal-Anness VI
għas-CLP, għandhom jintużaw id-dikjarazzjoni(jiet) ta’ periklu korrispondenti rilevanti
għal din il-klassifikazzjoni fuq it-tikketta. Kun af li ċerti klassifikazzjonijiet armonizzati
mmarkati b’asterisk fil-Parti 3 tal-Anness VI għas-CLP huma klassifikazzjonijiet minimi,
u, fuq il-bażi tad-data disponibbli, jista’ jkun hemm bżonn li tiġi attribwita klassifikazzjoni
aktar severa kif ukoll id-dikjarazzjoni ta’ periklu korrispondenti. Barra minn hekk, jista’
jkun hemm il-ħtieġa li d-dikjarazzjonijiet ta’ periklu jiġu inklużi għall-partijiet mhux
armonizzati tal-klassifikazzjoni tal-istess sustanza, jiġifieri għall-klassijiet ta’ periklu jew
divrenzjar mhux koperti fl-elenkar tal-Anness VI (ara l-Artikolu 4(3) tas-CLP).

Jekk jogħġbok kun af li dan ma jikkostitwixxix informazzjoni tal-ittikkettar supplimentari fis-sens
tal-Artikolu 25 tas-CLP. Minflok, din hija informazzjoni addizzjonali dwar periklu li trid tiddaħħal fi
ħdan id-dikjarazzjoni ta’ periklu stess, apparti l-formulazzjoni standardizzata.
23
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It-Tabella 1.2 tal-Anness III għas-CLP tiddefinixxi liema dikjarazzjonijiet ta’ periklu
kkombinati huma permessi24. Bħalissa, huma permessi taħlitiet għal dikjarazzjonijiet ta’
periklu ta’ tossiċità akuta li huma relatati ma’ rotot differenti ta’ esponiment, iżda malistess kategorija. Tali dikjarazzjonijiet jistgħu jidhru fuq it-tikketta u fl-SDS, pereżempju
għall-kategorija 3, għar-rotta orali u dermali H301+H311 (“Tossiku jekk jinbela’ jew jekk
jiġi f’kuntatt mal-ġilda”).
Jekk sustanza jew taħlita hija kklassifikata f’diversi klassijiet ta’ periklu jew divrenzjar ta’
klassi ta’ periklu, id-dikjarazzjonijiet kollha ta’ periklu li jirriżultaw mill-klassifikazzjoni
jridu jidhru fuq it-tikketta, sakemm ma jkunx ovvju li huma duplikati jew żejda (ara lArtikolu 27 tas-CLP). Pereżempju, jekk id-dikjarazzjoni ta’ periklu H314 (“Jikkawża ħruq
serju tal-ġilda u ħsara lill-għajnejn”) tiġi assenjata, H318 (“Jikkawża ħsara serja lillgħajnejn”) tista’ titħalla barra (ara wkoll it-taqsima 3.3.4 tal-Gwida dwar l-applikazzjoni
tal-kriterji tas-CLP). Bl-istess mod, jekk id-dikjarazzjoni ta’ periklu H410 (“Tossiku ħafna
għall-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema”) tiġi assenjata, H400 (“Tossiku
ħafna għall-organiżmi akwatiċi”) tista’ titħalla barra (ara wkoll it-taqsima 4.1.6 tal-Gwida
dwar l-applikazzjoni tal-kriterji tas-CLP). Id-duplikazzjoni jew il-kliem żejjed għandhom
jiġu evitati wkoll għal sustanza jew taħlita li għaliha tiġi assenjata d-dikjarazzjoni ta’
periklu supplimentari EUH071 (“Korrużiv għall-passaġġ respiratorju”)25. F’dan il-każ, iddikjarazzjoni ta’ periklu H335 (“Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja”) għallkategorija 3 STOT SE, (irritazzjoni tal-passaġġ respiratorju) għandha titħalla barra mittikketta. Jekk jogħġbok innota li l-informazzjoni pprovduta fuq it-tikketta ta’ periklu u fitTaqsima 2.2 tal-SDS, għall-istess sustanza jew taħlita, trid tkun konsistenti.
Il-formulazzjoni korretta tad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu kif għandha tidher fuq it-tikketta
hija mogħtija fl-Anness III għas-CLP, bil-lingwi kollha tal-UE. Id-dikjarazzjonijiet ta’
periklu ta’ lingwa waħda għandhom jiġu kollha raggruppati flimkien bid-dikjarazzjonijiet
ta’ prekawzjoni tal-istess lingwa fuq it-tikketta (it-taqsima 3.3 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).

4.6 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni
Tikketti ta’ periklu CLP irid ikollhom id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rilevanti li jagħtu
parir dwar miżuri biex jiġu pprevenuti jew minimizzati effetti ħżiena għas-saħħa talbniedem jew għall-ambjent li jirriżultaw mid-dikjarazzjonijiet ta’ sustanza jew taħlita
(ara l-Artikolu 22 tas-CLP). Eżempju hija d-dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni P373
(“TIPPRUVAX TITFI n-nar meta n-nar jilħaq l-isplussivi”). Is-sett komplut ta’
dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rilevanti għal kull klassi ta’ periklu u
kategorija/divrenzjar huwa elenkat b’kodiċi alfanumeriku fit-tabelli li jindikaw l-elementi
tat-tikketta meħtieġa għal kull klassi ta’ periklu fil-partijiet 2 sa 5 tal-Anness I għas-CLP.
Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni jridu jintgħażlu f’konformità mad-dispożizzjonijiet
stabbiliti fl-Artikoli 22 u 28 tas-CLP u mal-Parti 1 tal-Anness IV għas-CLP: kwalunkwe
għażla trid tqis id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu użati, l-użu(i) maħsuba jew identifikati tassustanza jew tat-taħlita kif ukoll l-istruzzjonijiet bażiċi speċifikati fil-kolonni tal“kundizzjonijiet għall-użu” fit-Tabelli 6.1 – 6.5 tal-Anness IV għas-CLP. Għandha tiġi
evitata d-duplikazzjoni u li jkun hemm kliem żejjed. Meta s-sustanza jew it-taħlita tiġi
fornuta lill-pubbliku ġenerali, dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni waħda li tindirizza r-rimi ta’

24

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 286/2011 tal-10 ta’ Marzu 2011.

25

Ara wkoll in-Nota 1 tat-Tabella 3.1.3 fl-Anness I għas-CLP.
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dik is-sustanza jew taħlita kif ukoll ir-rimi tal-imballaġġ trid b’mod ġenerali26 tidher fuq
it-tikketta, (ara l-Artikolu 28(2) tas-CLP). Normalment, mhux aktar minn sitt
dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni jridu jidhru fuq it-tikketta, sakemm dawn ma jkunux
neċessarji biex jirriflettu n-natura u s-severità tal-perikli (ara l-Eżempju Cfit-taqsima 7.4
ta’ dan id-dokument ta’ gwida).
Għal assistenza fl-għażla tal-aktar dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni xierqa, jekk jogħġbok
irreferi għat-taqsima 7 ta’ dan id-dokument ta’ gwida.
Il-Parti 2 tal-Anness IV għas-CLP telenka, bil-lingwi kollha tal-UE, il-kliem korrett taddikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni kif iridu jidhru fuq it-tikketta. Fil-każ ta’ traduzzjonijiet
differenti tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni, it-traduzzjoni fil-verżjoni nazzjonali tarRegolament CLP normalment tagħti l-formulazzjoni l-aktar rilevanti. Id-dikjarazzjonijiet
ta’ prekawzjoni ta’ lingwa waħda jridu jkunu raggruppati flimkien mad-dikjarazzjonijiet
ta’ periklu tal-istess lingwa fuq it-tikketta (ara t-taqsima 3.3 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).

4.7 Kodiċijiet għal dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni
Dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni huma kkodifikati bħala kodiċi alfanumeriku
uniku li jikkonsisti f’ittra waħda u fi tliet numri, kif ġej:


l-ittra “H” għal “dikjarazzjoni ta’ periklu” jew “P” għal “dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni”;



għal dikjarazzjonijiet ta’ periklu, l-ewwel ċifra li tiddeżinja t-tip ta’ periklu (2 għal
perikli fiżiċi, 3 għal perikli għas-saħħa u 4 għal perikli ambjentali) u ż-żewġ ċifri li
jmiss li jikkorrispondu għan-numerazzjoni sekwenzjali tal-perikli, bħall-kodiċijiet
minn 200 sa 210 għall-isplussività, il-kodiċijiet minn 220 sa 230 għall-fjammabbiltà,
eċċ.



frażijiet tar-riskju meħuda mid-DSD u mid-DPD, iżda li għad mhumiex inklużi fil-GHS
tan-NU huma kkodifikati bħala “EUH”;



għal dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni, ċifra li tirrifletti wieħed mill-ħames tipi ta’
dikjarazzjonijiet, jiġifieri dikjarazzjonijiet ġenerali (1), dikjarazzjonijiet ta’ prevenzjoni
(2), dikjarazzjonijiet ta’ rispons (3), dikjarazzjonijiet ta’ ħżin (4) u dikjarazzjonijiet ta’
rimi (5), segwiti b’żewġ ċifri għan-numerazzjoni sekwenzjali tad-dikjarazzjonijiet
infushom.

Il-firxiet tal-kodiċijiet għad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni taħt irRegolament CLP huma stabbiliti fit-Tabella 4.

Jekk ikun ċar li r-rimi tas-sustanza jew it-taħlita jew l-imballaġġ ma jippreżentax periklu għassaħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, mhijiex meħtieġa dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni li tindirizza rrimi;
26
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Tabella 4: Il-firxiet tal-kodiċijiet għad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’
prekawzjoni taħt ir-Regolament CLP
Dikjarazzjonijiet ta’ Periklu: H

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni: P

200 – 299 Periklu fiżiku

100 – 199 Ġenerali

300 – 399 Periklu għas-saħħa

200 –299 Prevenzjoni

400 – 499 Periklu ambjentali

300 – 399 Rispons
400 – 499 Ħżin
500 – 599 Rimi

Il-kodiċijiet tad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni u d-dikjarazzjonijiet EUH
mhumiex neċessarji għat-tikketta. Ir-Regolament CLP jeħtieġ biss il-frażijiet proprji taddikjarazzjonijiet applikabbli fuq it-tikketta.

4.8 Informazzjoni supplimentari tal-ittikkettar
L-Artikolu 25 tas-CLP jiddefinixxi l-kunċett ta’ “informazzjoni supplimentari” li hu maħsub
biex jinkorpora informazzjoni addizzjonali tal-ittikkettar minbarra dik elenkata flArtikolu 17(a) sa (g) tas-CLP. Din l-informazzjoni addizzjonali tal-ittikkettar tista’
tinqasam f’żewġ kategoriji, jiġifieri informazzjoni obbligatorja u dik mhux obbligatorja.
Jekk jogħġbok kun af li skont l-Artikolu 25(6) tas-CLP, l-informazzjoni supplimentari
dwar l-ittikkettar tista’ tkun obbligatorja għal taħlita, anki jekk ma tkunx ikklassifikata
bħala perikoluża.
L-“informazzjoni supplimentari” kollha trid tkun tinsab fit-taqsima għal informazzjoni
supplimentari fuq it-tikketta. Kemm l-informazzjoni supplimentari obbligatorja kif ukoll
dik mhux obbligatorja trid tkun bl-istess lingwi bħall-elementi tat-tikketta tas-CLP loħrajn.
Minħabba li huwa obbligatorju li din l-informazzjoni titqiegħed ħdejn l-elementi tattikketta meħtieġa mill-Artikolu 17(a) sa (g) tas-CLP, dawn l-elementi supplimentari tattikketta jeħtieġ li jiġu kkunsidrati b’attenzjoni fir-rigward tal-post u l-ispazju li jeħtieġu
meta tiġi ppreparata tikketta CLP għal sustanza jew taħlita (ara wkoll l-Eżempju 3 taħt
it-taqsima 6 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/542 emenda s-CLP biex jinkludi r-rekwiżit
għal Identifikatur Uniku tal-Formula (UFI) bħala informazzjoni supplimentari fuq ittikketta skont l-Artikolu 25(7) (ara t-taqsima 4.8.1.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida)27.
Madankollu, m’hemm l-ebda regola fissa dwar il-pożizzjoni tal-UFI fuq it-tikketta: dan
jista’ jkun jew fit-taqsima għal “informazzjoni supplimentari” fuq it-tikketta, kif deskritt
hawn fuq, jew jitqiegħed (bil-indikatur “UFI”) qrib l-isem tal-prodott jew l-isem
kummerċjali. Għal raġunijiet prattiċi, l-UFI jista’ jiġi stampat ukoll fuq l-imballaġġ,

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/542 emenda wkoll ir-Regolament CLP billi żied lAnness VIII.
27
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sakemm jibqa’ qrib l-informazzjoni l-oħra dwar l-ittikkettar28. Fi kwalunkwe każ, l-UFI
għandu jkun viżibbli b’mod ċar u faċli li jiġi lokalizzat f’każ ta’ emerġenza (il-funzjoni
ewlenija tiegħu hija li jgħin lil min iwieġeb f’emerġenza fl-identifikazzjoni tat-taħlita li
tinsab fil-prodott).
Informazzjoni supplimentari obbligatorja, meta applikata, trid tkun faċli biex
tidentifikaha u taqraha. Naturalment, għandha preċedenza fuq kull
informazzjoni supplimentari mhux obbligatorja jekk l-ispazju fuq it-tikketta
huwa limitat.

4.8.1 Informazzjoni supplimentari obbligatorja tal-ittikkettar
Informazzjoni supplimentari obbligatorja tal-ittikkettar tinkludi:


Dikjarazzjonijiet ta’ periklu supplimentari relatati ma’ karatteristiċi fiżiċi u tassaħħa partikolari. Dawn huma kkodifikati bħala stqarrijiet “EUH”, eż. EUH014
“Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma”. Għal xi sustanzi bi klassifikazzjonijiet
armonizzati, id-dikjarazzjonijiet supplimentari ta’ periklu huma inklużi fil-Parti 3
tal-Anness VI għas-CLP;



Dikjarazzjonijiet supplimentari għal ċerti taħlitiet, eż. l-EUH204 (Fih l-isocyanates.
Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika”, (ara l-Parti 2 tal-Anness II għas-CLP). Dawn ilfrażijiet huma attribwiti kodiċijiet EUH ukoll, biex il-preżentazzjoni tagħhom tiġi
allinjata mad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu supplimentari t’hawn fuq;



Id-dikjarazzjoni supplimentari EUH401 “Biex jiġu evitati r-riskji għas-saħħa talbniedem u għall-ambjent, ikkonforma mal-istruzzjonijiet dwar l-użu” għal
sustanzi u taħlitiet perikolużi fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tadDirettiva 91/414/KEE29 (ara l-Parti 4 tal-Anness II għas-CLP);



Elementi tat-tikketta li jirriżultaw minn atti oħrajn tal-UE (ara l-Artikolu 32(6) tasCLP), pereżempju:
–

in-numru tal-awtorizzazzjoni mitlub mir-Regolament REACH;

–

l-elenkar ta’ tensjoattivi u fwejjaħ skont ir-Regolament (KE) Nru 648/2004
dwar id-deterġenti, kif emendat;

–

in-numru ta’ awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali skont ir-Regolament (UE)
Nru 528/2012 dwar il-Prodotti Bijoċidali;

–

id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar (jiġifieri l-fjammabbiltà) tadDirettiva 75/324/KEE dwar id-Dispensur tal-Aerosols (ADD), kif emendata;
jew

Jekk jogħġbok innota li l-possibbiltà li l-UFI jiġi stampat fuq l-imballaġġ qrib l-informazzjoni l-oħra
dwar l-ittikkettar minflok fuq it-tikketta ġiet approvata mill-CARACAL. Filwaqt li hija l-fehma talKummissjoni Ewropea u tal-maġġoranza tal-Istati Membri li qari kombinat tal-Artikolu 32(4) u lArtikolu 31(5) tas-CLP jippermetti dan, abbażi ta’ għadd limitat ta’ kummenti mill-Istati Membri,
għandhom jiġu ffinalizzati diskussjonijiet dwar din l-interpretazzjoni legali dwar jekk it-test legali
attwali jippermettix diġà qari kombinat bħal dan jew jekk emenda tal-Anness VIII, il-Parti A, ittaqsima 5.2 u l-Artikolu 25(7) tas-CLP tkunx meħtieġa.
28

Imħassra u sostitwita bir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b’effett mill14 ta’ Ġunju 2011.
29
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il-kontenut ta’ komposti organiċi volatili (VOCs) skont idDirettiva 2004/42/KE30.

Informazzjoni obbligatorja addizzjonali oħra tista’ tinkludi:


Informazzjoni speċifika ta’ rispons kif imsemmi fil-parenteżi tad-dikjarazzjonijiet
ta’ prekawzjoni P320 “Trattament speċifiku hu urġenti (ara … fuq din it-tikketta)”,
P321 “Trattament speċifiku (ara … fuq din it-tikketta)” fl-Anness IV għas-CLP, eż.
“ara l-istruzzjonijiet supplimentari tal-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta” jew “ara
l-istruzzjonijiet supplimentari dwar l-amministrazzjoni ta’ antidoti fuq din ittikketta”. Ara wkoll it-Tabella 5 hawn taħt u t-tabelli tal-għażla fit-taqsima 7.3 ta’
dan id-dokument ta’ gwida;



Għal taħlitiet li jinkludu komponenti ta’ tossiċità akuta mhux magħrufa
f’konċentrazzjoni ta’ 1 % jew aktar, id-dikjarazzjoni “x fil-mija tat-taħlita
tikkonsisti f’komponent(i) ta’ tossiċità akuta mhux magħrufa” (ara ttaqsima 3.1.3.6.2.2 tal-Anness I għas-CLP). Din id-dikjarazzjoni trid tkun inkluża
fl-SDS ukoll, meta tiġi pprovduta31. Barra minn hekk, jaf ikun xieraq li ssir
distinzjoni bejn il-periklu bbażat fuq ir-rotta ta’ esponiment, pereżempju “x filmija tat-taħlita tikkonsisti f’ingredjent(i) ta’ tossiċità akuta (orali/dermali/tan-nifs)
mhux magħrufa”, b’mod partikolari meta s-sustanza hija kklassifikata wkoll għal
perikli oħra u meta huwa importanti li tiġi speċifikata r-rotta ta’ esponiment (ara
wkoll il-Gwida dwar l-applikazzjoni ta’ kriterji CLP);



Għal taħlitiet li għalihom l-ebda informazzjoni dwar il-periklu akwatiku għal
perjodu qasir (akut) u/jew għal perjodu twil (kroniku) ma tkun disponibbli għal
komponent rilevanti wieħed jew aktar, id-dikjarazzjoni “Jinkludi x fil-mija ta’
komponenti b’perikli mhux magħrufa għall-ambjent akwatiku”, (ara ttaqsima 4.1.3.6.1 tal-Anness I għas-CLP). Din id-dikjarazzjoni trid tiddaħħal fuq
it-tikketta u fis-SDS;



Għal taħlitiet soġġetti għal rekwiżiti ta’ sottomissjoni skont l-Artikolu 45 tas-CLP u
tal-Anness VIII għas-CLP, UFI, fejn applikabbli (ara t-taqsima 4.8.1.1 ta’ dan iddokument ta’ gwida).

Ir-Regolament CLP jeħtieġ li l-informazzjoni supplimentari fuq it-tikketta titqiegħed
f’taqsima speċifika għal informazzjoni supplimentari fuq it-tikketta. Fornitur jista’ jagħżel
ukoll li jqiegħed l-informazzjoni supplimentari f’diversi postijiet, filwaqt li jqis ir-rekwiżiti
tal-Artikolu 25 tas-CLP ( ara l-Eżempju 3 u l-Eżempju 5 fit-taqsima 6 ta’ dan iddokument).
Bl-istess mod, it-taqsima għal informazzjoni supplimentari tat-tikketta għandha tkun
separata viżibbilment mill-elementi tal-ittikkettar skont l-Artikolu 17(a) sa (g) tas-CLP,
eż. billi titqiegħed f’taqsima oħra tat-tikketta, billi titqiegħed f’kaxxa tat-test, permezz ta’
kulur differenti jew b’daqs differenti tal-ittri. Madankollu, fuq bażi ta’ każ b’każ, jista’ ma
jkunx ideali li jsir divrenzjar viżibbli bejn l-elementi CLP u informazzjoni supplimentari
obbligatorja tal-ittikkettar li hi mitluba minn leġiżlazzjoni oħra, meta din tal-aħħar hija
ta’ sostenn għall-ġestjoni u l-użu sigur ta’ sustanza jew taħlita. Pereżempju, meta

Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar illimitazzjonijiet ta’ emissjonijiet ta’ kompożizzjonijiet organiċi volatili minħabba l-użu ta’ solventi
f’ċertu żebgħa u lostri u prodotti ta’ lostru mill-ġdid ta’ vetturi u li temenda d-Direttiva 1999/13/KE.
30

Għal aktar informazzjoni dwar il-kumpilazzjoni tal-SDS, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar ilkumpilazzjoni ta’ skedi ta’ data ta’ sigurtà.
31
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dijkarazzjonijiet EUH addizzjonali jesprimu twissija simili għal dik li tinsab fiddikjarazzjonijiet ta’ periklu li jirriflettu klassifikazzjoni, huwa rakkomandat ukoll li ż-żewġ
tipi ta’ dikjarazzjonijiet jiġu raggruppati flimkien fuq it-tikketta sabiex isaħħu lil xulxin.
Pereżempju, għal sustanza li hija kklassifikata bħala reattiva għall-ilma tal-kategorija 1,
id-dikjarazzjoni ta’ periklu EUH014 “Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.” hija simili
ħafna għal H260 (“Meta jmiss mal-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu li jistgħu jieħdu n-nar
spontanjament.” (ara wkoll l-Eżempju 4 fit-taqsima 6 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).
Fir-rigward ta’ kemm hi leġġibbli, informazzjoni obbligatorja tal-ittikkettar meħtieġa
minn leġiżlazzjoni oħra tal-UE (eż. il-kontenut ta’ komposti organiċi volatili kif meħtieġa
mid-Direttiva 2004/42/KE jew l-elenkar ta’ kostitwenti speċifikati kif meħtieġ mirRegolament (KE) Nru 648/2004) ma tistax tiġi ġestita b’mod differenti minn
informazzjoni obbligatorja oħra tal-ittikkettar meħtieġa mir-Regolament CLP stess. Linformazzjoni obbligatorja trid tkun faċli biex tiġi identifikata u tinqara u trid tieħu
preċedenza fuq it-tikketta CLP fuq kull informazzjoni supplimentari mhux obbligatorja
oħra. Ħarsa ġenerali lejn l-elementi supplimentari obbligatorji tal-ittikkettar li għandhom
jiġu inklużi fit-taqsima għal informazzjoni supplimentari fuq it-tikketta hija pprovduta fitTabella 5.
Tabella 5: Informazzjoni obbligatorja supplimentari tal-ittikkettar skont lArtikoli 25 u 32 tas-CLP
Referenza Legali
L-Artikolu 25(1)
u l-Anness II,
Parti I,
taqsima 1.1
għas-CLP

L-Artikolu 25(1)
u l-Anness II,
Parti I,
taqsima 1.2
għas-CLP

Tip u Applikabbiltà
a)

b)

Kodiċi

Kontenut / Frażijiet

Dikjarazzjonijiet supplimentari ta’ periklu relatati ma’ ċerti
karatteristiċi fiżiċi ta’ sustanzi u taħlitiet. Jeħtieġ li jiġu attribwiti skont
il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Anness II għas-CLP meta sustanza jew
taħlita tkun diġà ġiet ikklassifikata fuq il-bażi tal-kriterji fl-Anness I
għas-CLP. Għal xi sustanzi bi klassifikazzjonijiet armonizzati,
dikjarazzjonijiet supplimentari ta’ periklu huma inklużi fil-Parti 3 talAnness VI għas-CLP.
EUH014

“Jirreaġixxi bil-qawwa meta
jmiss l-ilma”

EUH018

“Meta jintuża jista’ jifforma
taħlitiet esplussivi/li jaqbdu
jekk jitħallat mal-arja”

EUH019

“Jista’ jifforma perossidi
esplussivi”

EUH044

“Riskju ta’ splużjoni jekk
jissaħħan fil-magħluq”

Dikjarazzjonijiet ta’ periklu supplimentari relatati mal-karatteristiċi
tas-saħħa ta’ sustanzi u taħlitiet. Jeħtieġ li jiġu attribwiti skont ilkundizzjonijiet speċifikati fl-Anness II għas-CLP, il-Parti 1, ittaqsima 1.2 meta sustanza jew taħlita tkun diġà ġiet ikklassifikata fuq
il-bażi tal-kriterji fl-Anness I għas-CLP. Għal xi sustanzi bi
klassifikazzjonijiet armonizzati, dikjarazzjonijiet supplimentari ta’
periklu huma inklużi fil-Parti 3 tal-Anness VI għas-CLP. Għal EUH071,
ara wkoll l-Anness I, it-Tabella 3.1.3, Nota 1.
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Referenza Legali

L-Artikolu 25(6)
u l-Anness II,
Parti 2 għas-CLP
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Tip u Applikabbiltà

Kodiċi

Kontenut / Frażijiet

EUH029

“Jitfa’ gass tossiku meta jmiss
l-ilma”

EUH031

“Jitfa’ gass tossiku meta jmiss
l-aċidi”

EUH032

“Jitfa’ gass tossiku ħafna meta
jmiss l-aċidi”

EUH066

“Esponiment ripetut jista’
jikkaġuna nxif jew qsim talġilda.”

EUH070

“Tossiku meta jmiss malgħajnejn”

EUH071

“Korrużiv għall-passaġġ
respiratorju”

Dikjarazzjonijiet supplimentari għal ċerti taħlitiet. Jeħtieġ li jiġu attribwiti
għal taħlitiet skont il-kondizzjonijiet speċifikati fl-Anness II għas-CLP, Parti 2.

1. Taħlitiet li fihom iċ-ċomb

EUH201

“Fih iċ-ċomb. M’għandux
jintuża’ fuq uċuh li x’aktarx
jomogħduhom jew jerdgħuhom
it-tfal”

EUH201A

“Twissija! Fih iċ-ċomb”.

2. Taħlitiet li fihom iscyanoacrylates

EUH202

“Cyanoacrylate.
Periklu.
Iwaħħal il-ġilda u l-għajnejn fi
ftit sekondi.
Żomm ’il bogħod minn fejn
jistgħu jilħquh it-tfal.”

3. Siment u taħlitiet tassiment

EUH203

“Fih il-kromju (VI). Jista’
jagħmel reazzjoni allerġika”

4. Taħlitiet li fihom lisocyanates

EUH204

“Fih l-isocyanates.
Jista’ jagħmel reazzjoni
allerġika”

– għal kontenut talimballaġġ ta’ inqas
minn 125 ml
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Referenza Legali

Tip u Applikabbiltà
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Kodiċi

Kontenut / Frażijiet

5. Taħlitiet li fihom
kostitwenti tal-eposside
b’piż molekulari medju
ta’ ≤ 700

EUH205

“Fih kostitwenti tal-eposside.
Jista’ jagħmel reazzjoni
allerġika”

6. Taħlitiet mibjugħa lillpubbliku ġenerali li fihom
kloru attiv

EUH206

“Twissija!
Tużax flimkien ma’ prodotti
oħra.
Jista’ jerħi gassijiet perikolużi
(kloru)”

7. Taħlitiet li fihom ilkadmju (liegi) u
maħsuba biex jintużaw
għall-kisi bir-ramm jew
għall-issaldjar

EUH207

“Twissija!
Fih il-kadmju. Waqt li jintuża
jiffurmaw dħaħen perikolużi.
Ara l-informazzjoni mogħtija
mill-manifattur.
Ħares l-istruzzjonijiet dwar issigurtà.”

8. Taħlitiet mhux
klassifikati bħala
sensibilizzanti iżda li
fihom mill-inqas
sustanza sensibilizzanti
waħda32

EUH208

“Fih (l-isem tas-sustanza
sensitizzanti). Jista’ jagħmel
reazzjoni allerġika”

9. Taħlitiet likwidi li fihom
idrokarboni aloġenati

EUH209

“Jista’ jieħu n-nar faċilment
meta jintuża

EUH209A

jew
Jista’ jieħu n-nar meta jintuża”

10. Taħlitiet mhux
intenzjonati għallpubbliku ġenerali
11. Aerosols

EUH210

“L-iskeda ta’ data ta’ sigurtà
hija disponibbli meta tintalab”
L-aerosols huma soġġetti wkoll
għad-dispożizzjonijiet talittikkettar tadDirettiva 75/324/KEE

Skont l-aħħar paragrafu tat-Taqsima 2.8 tal-Anness II għas-CLP (introdott bir-Regolament talKummissjoni (UE) Nru 286/2011 (it-tieni ATP għar-Regolament CLP)), taħlitiet ikklassifikati bħala
sensibilizzanti li jinkludu sustanza(i) oħra kklassifikati bħala sensibilizzanti (minbarra dik li twassal
għall-klassifikazzjoni tat-taħlita) u preżenti f’konċentrazzjoni ugwali għal jew akbar minn dik
speċifikata fit-Tabella 3.4.6 tal-Anness I għas-CLP irid ikollhom l-isem/ismijiet ta’ dik/dawk issustanza(i) fuq it-tikketta. Dan/dawn/ l-isem/ismijiet/ għandu/għandhom/ jitqiegħed/jitqiegħdu
flimkien mal-isem/ismijiet tas-sustanza/sustanzi rilevanti għall-klassifikazzjoni tat-taħlita. Innota li
EUH208 għandha tintuża meta taħlita li ma tkunx ikklassifikata bħala sensitizzanti jkun fiha sustanzi
sensitizzanti. Madankollu, skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/918 (it-tmien ATP għarRegolament CLP), meta taħlita tkun ittikkettata b’EUH204 skont it-Taqsima 2.4 tal-Anness II għasCLP jew EUH205 skont it-Taqsima 2.5 tal-Anness II, id-dikjarazzjoni EUH208 tista’ titħalla barra mittikketta meta l-uniċi sustanzi li jiskattaw EUH208 ikunu isocyanates jew kostitwenti tal-eposside.
32
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Referenza Legali

Tip u Applikabbiltà

Anness IV għasCLP

Sustanzi u taħlitiet attribwiti
d-dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni


P320 – Trattament
speċifiku hu urġenti (ara
… fuq din it-tikketta).



P321 — Trattament
speċifiku
(ara... fuq din it-tikketta)

Kodiċi

Kontenut / Frażijiet
Struzzjoni supplimentari talewwel għajnuna (eż. lamministrazzjoni ta’ antidotu
jew miżuri immedjati bħal
aġent tat-tindif speċifiku)
imsemmija fil-parenteżi taddikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni

Anness I għasCLP,
taqsima 3.1.3.6.
2.2

Taħlita li tinkludi
ingredjent(i) ta’ tossiċità
akuta mhux magħrufa
f’konċentrazzjoni ta’ 1 %
jew aktar

“x fil-mija tat-taħlita jikkonsisti
f’komponent(i) ta’ tossiċità
mhux magħrufa”

Anness I għasCLP,
taqsima 4.1.3.6.
1

Taħlita meta l-ebda
informazzjoni li tista’ tintuża
dwar il-periklu akwatiku
għal perjodu qasir (akut)
u/jew għal perjodu twil
(kroniku) mhija disponibbli
għal komponent rilevanti
wieħed jew aktar

“Jinkludi x fil-mija ta’
komponenti b‘perikli mhux
magħrufa għall-ambjent
akwatiku”.

Artikolu 25(2)
għas-CLP

Dikjarazzjoni supplimentari
għal sustanzi u taħlitiet filkamp ta’ applikazzjoni tadDirettiva 91/414/KEE33

Elementi tattikketta li
jirriżultaw minn
atti Komunitarji
oħra skont lArtikolu 32(6)
tas-CLP

Eżempji:

(ukoll għall-iskeda ta’ data ta’
sigurtà)

(ukoll għall-iskeda ta’ data ta’
sigurtà)

EUH401

“Biex jiġu evitati r-riskji għassaħħa tal-bniedem u għallambjent, ikkonformi malistruzzjonijiet dwar l-użu”.

 Ir-Regolament (KE)
Nru 1907/2006 (REACH)

 numru tal-awtorizzazzjoni
 dikjarazzjonijiet ta’ ttikkettar
relatati ma’ restrizzjonijiet
fl-Anness XVII għal REACH,
eż. “Ristrett għal utenti
professjonali”

 Ir-Regolament (KE)
Nru 648/2004
(deterġenti)

 elenkar ta’ kostitwenti
speċifikati bħal tensjoattivi
anjoniċi, aġenti li jibbliċjaw
bl-ossiġni, enżimi,
diżinfettanti, sustanzi li
jbajdu u fwejjaħ
 i.a. tikkettar ta’
fjammabbiltà

Imħassra mir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b’effett mill14 ta’ Ġunju 2011.
33
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Kodiċi

Kontenut / Frażijiet

 Id-Direttiva 75/324/KEE
dwar id-dispensuri talajrusols (AAD)

 kontenut ta’ komposti
organiċi volatili

 Id-Direttiva 2004/42/KE
dwar komposti organiċi
volatili (VOCs)

 pereżempju: numru talawtorizzazzjoni tal-prodott
bijoċidali

 Ir-Regolament (UE)
528/2012 dwar il-Prodotti
Bijoċidali
L-Artikolu 25(7)
u l-Anness VIII,
Parti A, punt 5
għas-CLP34

L-identifikatur uniku talformula (UFI) għal taħlitiet
ikklassifikati għal effetti
għas-saħħa jew fiżiċi u
soġġetti għar-rekwiżiti ta’
preżentazzjoni skont lArtikolu 45 tas-CLP ( ara ttaqsima 4.8.1.1 ta’ dan iddokument ta’ gwida)

n/a

Kodiċi uniku alfanumeriku b’16il numru35, pereżempju:
UFI: VDU1-414F-1003-1862

4.8.1.1 L-identifikatur uniku tal-formula (l-UFI)
L-Identifikatur Uniku tal-Formula (UFI) huwa kodiċi alfanumeriku uniku li jorbot linformazzjoni dwar taħlita ppreżentata skont l-Artikolu 45 tas-CLP għal prodott speċifiku
mqiegħed fis-suq (għal aktar informazzjoni, ara s-sit web taċ-Ċentri tal-Avvelenament
tal-ECHA fuq: https://poisoncentres.echa.europa.eu/).
L-UFI huwa obbligatorju għat-taħlitiet perikolużi kollha li jeħtieġu l-preżentazzjoni ta’
informazzjoni skont l-Artikolu 45 tas-CLP, jiġifieri t-taħlitiet kollha li jitqiegħdu fis-suq
tal-UE u kklassifikati taħt is-CLP bħala perikolużi abbażi tal-effetti fiżiċi jew tas-saħħa
tagħhom. Il-kumpaniji li huma mitluba jissottomettu l-informazzjoni (l-utenti
downstream u l-importaturi) huma meħtieġa li jinkludu l-UFI fuq it-tikketta tat-taħlita
qabel it-tqegħid tat-taħlita fis-suq (japplikaw ċerti eżenzjonijiet, ara l-Gwida dwar
informazzjoni armonizzata relatata mar-rispons ta’ emerġenza għas-saħħa — lAnness VIII għas-CLP għal aktar dettalji).
L-UFI jrid ikun stampat fuq it-tikketta jew imwaħħal fuq it-tikketta. Għal raġunijiet
prattiċi, l-UFI jista’ jiġi stampat ukoll fuq l-imballaġġ, sakemm jibqa’ qrib tal-elementi loħra tal-ittikkettar36. Jekk il-persuna responsabbli mit-tikkettar tagħżel li twaħħal l-UFI

34

Ara r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/542.

Għal aktar informazzjoni, ara l-Gwida tal-Utenti għall-ġeneratur tal-UFI u s-sit web taċ-Ċentri talAvvelenament tal-ECHA fuq https://poisoncentres.echa.europa.eu/publications.
35

Jekk jogħġbok innota li l-possibbiltà li l-UFI jiġi stampat fuq l-imballaġġ qrib l-informazzjoni l-oħra
dwar l-ittikkettar minflok fuq it-tikketta ġiet approvata mill-CARACAL. Filwaqt li hija l-fehma talKummissjoni Ewropea u tal-maġġoranza tal-Istati Membri li qari kombinat tal-Artikolu 32(4) u lArtikolu 31(5) tas-CLP, jippermetti dan, abbażi ta’ għadd limitat ta’ kummenti mill-Istati Membri,
għandhom jiġu ffinalizzati diskussjonijiet dwar din l-interpretazzjoni legali dwar jekk it-test legali
attwali jippermettix diġà qari kombinat bħal dan jew jekk emenda tal-Anness VIII għas-CLP, Parti A,
taqsima 5.2 u l-Artikolu 25(7) tas-CLP hijiex meħtieġa.
36
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mat-tikketta, l-istiker għandha tkun imwaħħla sew mat-tikketta biex tirreżisti limmaniġġar u l-użu normali.
L-UFI huwa kkunsidrat bħala informazzjoni obbligatorja ta’ ttikkettar supplimentari skont
l-Artikolu 25(7) tar-Regolament CLP u normalment għandu jkun inkluż fit-taqsima tattikketta ddedikata għal informazzjoni supplimentari. Madankollu, sabiex tittejjeb ilviżibilità u l-utent jiġi megħjun fl-identifikazzjoni tal-prodott, l-UFI jista’, bħala
alternattiva, jitqiegħed (bis-sinjal “UFI”) qrib l-identifikaturi tal-prodott.
Il-kodiċi UFI jrid ikun preċedut mill-akronimu “UFI” b’ittri kbar.
L-UFI jrid ikun jista’ jinqara wkoll (ara t-taqsima 5.2 ta’ dan id-dokument ta’ gwida fejn
huma deskritti l-leġibbiltà, il-qari u d-daqs tal-elementi tat-tikketta) u mmarkati b’mod li
ma jitħassarx.
L-użu tal-UFI għal taħlitiet li mhumiex diġà notifikati skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali se
japplika mill-1 ta’ Jannar 2020 b’mod gradwali, skont l-użu maħsub tat-taħlita (ara ttaqsima 3.4.1 tal-Gwida dwar informazzjoni armonizzata relatata mar-rispons ta’
emerġenza għas-saħħa — l-Anness VIII għas-CLP għal aktar dettalji dwar id-dati talapplikazzjoni). Taħlitiet diġà notifikati taħt l-iskemi nazzjonali m’għandhomx għalfejn
jerġgħu jiġu ttikkettati għall-iskop tal-inklużjoni tal-UFI sal-1 ta’ Jannar 2025.
Madankollu, jekk ikun hemm bżonn ta’ aġġornament ta’ sottomissjoni qabel dik id-data,
il-kumpanija hija meħtieġa li tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Anness VIII u li tittikketta
mill-ġdid it-taħlitiet tagħha bil-kodiċijiet tal-UFI jew twaħħal il-kodiċijiet tal-UFI mattikketta qabel ma tqiegħdom, kif mibdula, fis-suq. Jekk kumpanija tissottometti linformazzjoni skont l-Anness VIII għas-CLP qabel l-iskadenza applikabbli, huwa
rrakkomandat li l-UFI jiġi inkluż fuq it-tikketta mingħajr dewmien żejjed.
Jekk jogħġbok innota li:


Għat-taħlitiet perikolużi li huma soġġetti għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni
skont l-Artikolu 45 tas-CLP, l-UFI jeħtieġ li jkun rifless fuq it-tikketta jew fuq limballaġġ qrib l-informazzjoni l-oħra dwar l-ittikkettar. F’każ ta’ taħlitiet perikolużi
maħsuba għall-użu industrijali37, l-UFI jista’, alternattivament, jiġi indikat fitTaqsima 1.1 tal-SDS. F’każ ta’ taħlitiet perikolużi mibjugħa mhux ippakkjati 38, lUFI jrid jiġi indikat fit-Taqsima 1.1 tal-SDS39;



Mhuwiex meħtieġ UFI għal taħlitiet barra mill-kamp ta’ applikazzjoni talArtikolu 45 tas-CLP, jiġifieri għal taħlitiet użati għal riċerka u żvilupp xjentifiċi
(SR&D), għal taħlitiet għal riċerka u żvilupp orjentati lejn il-prodott u l-proċess,
għal taħlitiet ikklassifikati bħala “gassijiet taħt pressjoni” u/jew “splussivi
(splussiv instabbli u Diviżjonijiet 1.1 sa 1.6) u għal taħlitiet ikklassifikati bħala
perikolużi għall-ambjent biss;



Kumpanija tista’ tikkunsidra li tagħmel sottomissjonijiet għal taħlitiet li ma
jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 45 tas-CLP (pereżempju,

jiġifieri taħlitiet maħsuba biex jintużaw f’siti industrijali biss (għal aktar informazzjoni jekk
jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar informazzjoni armonizzata relatata mar-rispons f’emerġenza
għas-saħħa — Anness VIII għas-CLP).
37

38

eż. taħlitiet elenkati fil-Parti 2 tal-Anness II għas-CLP.

Jekk jogħġbok innota li l-CARACAL approva l-interpretazzjoni li ma hemm bżonn tal-ebda rekwiżit
prestabbilit li l-UFI jitqiegħed fis-SDS (ħlief għat-taħlitiet mhux imballati). Il-proposti għal emenda
għall-Anness VIII u l-Anness II għal REACH bħalissa qed jiġu diskussi fil-livell tal-CARACAL.
39
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perikolużi għall-ambjent biss). F’dak il-każ, l-UFI jista’ jitpoġġa fuq it-tikketta ta’
dawn it-taħlitiet b’mod volontarju.
Għodda online biex toħloq u tivvalida l-kodiċijiet tal-UFI, il-Ġeneratur tal-UFI, hija
disponibbli fuq is-sit web taċ-Ċentri tal-Avvelenament fuq
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator.

4.8.2 Informazzjoni supplimentari mhux obbligatorja dwar l-ittikkettar
F’ċerti każijiet, il-fornituri jista’ jkollhom bżonn jinkludu ċerti elementi fuq it-tikketta li
mhumiex obbligatorji, iżda huma neċessarji għall-immaniġġar u għall-użu tal-prodott,
pereżempju informazzjoni speċifika dwar il-prodott, struzzjonijiet bażiċi għall-użu jew
dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni li ma jirriżultawx direttament mill-klassifikazzjoni talprodott (eż. “Aqra t-tikketta qabel l-użu” jew “Iddaħħalx fl-għajnejn” għal taħlitiet
irritanti għall-għajnejn). Tali informazzjoni tal-ittikkettar supplimentari mhux
obbligatorja, li l-kontenut tagħha jitħalla għad-diskrezzjoni tal-fornitur, mhijiex parti mirrekwiżiti tal-ittikkettar taħt ir-Regolament CLP.
Il-ħtieġa għal informazzjoni mhux obbligatorja għandha titqies ukoll meta jiġi deċiż kif
għandha tiġi mqassma t-tikketta. L-informazzjoni supplimentari mhux obbligatorja tista’
titqiegħed ukoll ħdejn elementi tat-tikketta meħtieġa fl-Artikolu 17(a) sa (g) tas-CLP u linformazzjoni supplimentari obbligatorja, meta applikata. Madankollu, tali informazzjoni
ma tistax tħawwad lill-utent jew tikkontradixxi l-elementi obbligatorji tat-tikketta.
Għandha tipprovdi wkoll aktar dettalji neċessarji (ara l-Artikolu 25(3) tas-CLP).
Elementi tal-ittikkettar addizzjonali li ġejjin mill-GHS tan-NU iżda li mhumiex
implimentati fir-Regolament CLP jistgħu jkunu inklużi fit-taqsima għal informazzjoni
supplimentari mhux obbligatorja. Dawn l-elementi m’għandhomx ifixklu lill-utent.
Barra minn hekk, kull informazzjoni supplimentari mhux obbligatorja, jew inkluża fuq ittikketta jew fuq l-imballaġġ, għandha tkun konsistenti mal-klassifikazzjoni tas-sustanza
jew tat-taħlita (ara l-Artikolu 25(4) tas-CLP). Dan ifisser li dikjarazzjonijiet bħal “mhux
tossiku”, “ma jniġġisx” jew “ekoloġiku”, jew dikjarazzjonijiet oħrajn li jissuġġerixxu li ssustanza/it-taħlita mhijiex perikoluża jew dikjarazzjonijiet li mhumiex kompatibbli malklassifikazzjoni attribwita ma jistgħux jidhru fuq it-tikketta jew l-imballaġġ ta’ sustanza
jew taħlita kklassifikata.
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5. Gwida dwar aspetti partikolari tal-ittikkettar ta’
periklu tas-CLP
5.1 Aktar aspetti li għandhom jiġu kkunsidrati għat-tikketta ta’
periklu tas-CLP
Biex fornitur ikun jista’ jiddiżinja tikketti li jkunu jikkonformaw mar-Regolament CLP
filwaqt li fl-istess ħin jippermettu l-aktar libertà possibbli fl-arranġament tat-tikketti,
għandhom jiġu kkunsidrati aktar aspetti tal-ittikkettar.


Daqs tat-tikketta: ir-Regolament CLP jiddefinixxi d-dimensjonijiet minimi għaddaqs tat-tikketta u wħud mill-elementi tagħha (ara t-taqsima 5.2 ta’ dan iddokument ta’ gwida);



Regoli tal-ittikkettar speċifiċi li jirreferu għal sitwazzjonijiet speċifiċi ta’
ttikkettar u imballaġġ, pereżempju:



–

sustanza jew taħlita tinsab f’imballaġġ b’forma stramba jew żgħir (ara
l-Artikolu 29 tas-CLP),

–

l-imballaġġ jikkonsisti f’diversi saffi, u/jew

–

sustanza jew taħlita hija soġġetta għad-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar
tar-Regolament CLP u għad-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar skont
ir-regoli dwar it-trasport ta’ prodotti perikolużi skont irRakkomandazzjonijiet tan-NU dwar it-Trasport ta’ Prodotti Perikolużi –
Regolamenti Mudell (l-hekk imsejjaħ “Orange Book”)40. Il-persuna
responsabbli mill-kompilazzjoni tat-tikketta CLP teħtieġ li tikkunsidra dawn
ir-regoli kollha qabel ma tieħu d-deċiżjoni finali dwar it-tikketta tassustanza jew tat-taħlita (ara l-Artikolu 33 tas-CLP);

L-għażla ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni:
L-għażla tas-sett l-aktar xieraq ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għat-tikketta
hija fil-parti l-kbira għad-diskrezzjoni tal-fornitur. Jekk jogħġbok irreferi għattaqsima 7 ta’ dan id-dokument ta’ gwida.

5.2 Daqs tat-tikketta u tal-elementi tat-tikketta
It-taqsima 1.2 tal-Anness I għas-CLP tiddefinixxi d-daqs tat-tikketta, u tistabbilixxi
dimensjonijiet minimi għat-tikketta, bid-daqs tal-pittogramma marbut ma’ dawn iddimensjonijiet minimi (ara wkoll it-Tabella 6 hawn taħt)41. Madankollu, it-tikketta
għandha tkun kbira biżżejjed biex tinkludi l-elementi kollha tat-tikketta li huma definiti
mir-Regolament CLP filwaqt li jibqa’ possibbli li din tinqara. Bħala riżultat, it-tikketta jaf
ikollha tkun ikbar mid-daqs minimu speċifikat.

40

Implimentati fl-UE permezz ta’ ftehimiet modali internazzjonali u d-Direttiva 2008/68/KE.

Id-daqs tal-pittogramma huwa relatat hawnhekk mad-dimensjonijiet tal-pittogramma nnifisha, u
mhux mad-daqs tal-kaxxa virtwali li fiha tinsab il-pittogramma.
41
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Tabella 6: Dimensjonijiet minimi tat-tikketti u l-pittogrammi skont irRegolament CLP
Il-kapaċità tal-pakkett

Dimensjonijiet tat-tikketta
(f’millimetri) għallinformazzjoni meħtieġa millArtikolu 17

Dimensjonijiet talpittogramma
(f’millimetri)

≤ 3 litri

Jekk possibbli, tal-inqas 52 x 74

Mhux iżgħar minn 10 x 10
Jekk possibbli, tal-inqas 16 x
16

> 3 litri iżda ≤ 50 litru

Tal-inqas 74 x 105

Tal-inqas 23 x 23

> 50 litru iżda ≤ 500 litru

Tal-inqas 105 x 148

Tal-inqas 32 x 32

> 500 litru

Tal-inqas 148 x 210

Tal-inqas 46 x 46

Ir-Regolament CLP jeħtieġ li l-elementi tat-tikketta kif imsemmija fl-Artikolu 17(1) tasCLP ikunu ta’ tali daqs u spazju li jinqraw faċilment.
Il-leġġibbiltà hija ddeterminata mit-taħlita ta’ daqs tat-tipa, ta’ spazji bejn l-ittri, ta’
spazji bejn il-linji, tal-wisgħa tal-istroke, ta’ kulur tat-tip, tal-istil tat-tipa, tal-proprozjon
bejn il-wisgħa u l-għoli tal-ittri, tal-wiċċ tal-materjal u tal-kuntrast sinifikanti bejn ilprodott stampat u l-isfond.
Xi eżempji tal-influwenza ta’ dawn il-parametri fuq il-leġġibbiltà jidhru fil-Figura 2 hawn
taħt.

leġġibbli

kuntrast permezz tattest inaqqas illeġġibbiltà.

id-daqs tal-ittri għal
dan it-tip ta’ tipa
jnaqqas il-leġġibbiltà

korsiv iżda jista’
jinqara

kompressjoni tat-test
tnaqqas il-leġġibbiltà

Figura 2: Leġġibbiltà
Tikketta tista’ takkomoda aktar lingwa(i) minn dawk meħtieġa mill-Istat Membru meta ssustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq. Dment li t-tikketta tikkonforma maddimensjonijiet (minimi) stabbiliti fit-Tabella 6 t’hawn fuq u dment li l-elementi tat-test
jibqgħu jinqraw, id-deċiżjoni dwar l-għadd ta’ lingwi hija għad-diskrezzjoni tal-fornitur
rispettiv.
Id-daqs eżatt tal-ittri tal-kliem ta’ sinjal, tad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu, taddikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni u ta’ kull informazzjoni supplimentari mhuwiex iddefinit
iżjed fit-test legali, jiġifieri jitħalla għad-diskrezzjoni tal-fornitur sabiex jiddetermina ddaqs tal-ittri li jippermettu li l-elementi tat-tikketta jinqraw faċilment. Madankollu, iddaqs minimu tal-ittri ta’ 1.2 mm (“għoli-x”) jista’ jintuża bħala referenza. Fornitur jista’
jiddeċiedi jekk iżidx id-daqs tal-ittri skont il-volum ġenerali tal-imballaġġ u ddimensjonijiet tat-tikketta, jew jistabbilixxix daqs li jakkomoda bejn wieħed u ieħor ilvolumi u t-tikketti kollha.
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Bl-istess mod, fornitur jista’ jiddeċiedi jekk ikollux daqsijiet ikbar għall-ittri għal ċerti
elementi ta’ tikketti filwaqt li oħrajn jiġu ppreżentati b’ittri iżgħar. Xi soluzzjonijiet
prattiċi li jintużaw ta’ spiss huma pereżempju:


il-kitba tal-kelma ta’ sinjal “Periklu” jew “Twissija” f’ittri ikbar fuq it-tikketta middikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni.



il-preżentazzjoni tal-elementi obbligatorji tat-tikketta f’ittri ikbar millinformazzjoni mhux obbligatorja tal-ittikkettar.

Iż-żewġ soluzzjonijiet imsemmija hawn fuq huma fil-prinċipju kompatibbli mat-test legali
tas-CLP dment li l-informazzjoni obbligatorja fuq it-tikketta tkun tista’ tinqara faċilment.
Ir-Regolament CLP jorbot id-tal-pittogrammi tal-periklu mad-dimensjonijiet minimi
tat-tikketta. Kull pittogramma tal-periklu trid tkopri tal-inqas 1/15 mill-erja tassuperfiċje minima tat-tikketta ddedikata għall-informazzjoni obbligatorja dwar littikkettar. Id-dimensjonijiet minimi tat-tikketti u tal-pittogrammi huma mogħtija fitTabella 1.3 tal-Anness I għas-CLP. L-erja tal-pittogramma għall-iżgħar kapaċità talpakkett għandu jkun mill-inqas 16 mm x 16 mm, jekk possibbli, iżda m’għandu qatt ikun
anqas minn 1 cm2. Id-daqs tal-pittogramma għandu jiżdied mid-dimensjonijiet minimi
meta d-daqs attwali tat-tikketta jippermetti dan. L-idea wara dan hi li d-daqs tat-tikketta
u d-daqs tal-pittogrammi għandhom jibqgħu proporzjonali għad-daqs tal-imballaġġ.
Pittogramma li tkopri 1/15 mill-erja tas-superfiċje minima miksuba bil-multiplikazzjoni
tad-dimensjonijiet kif iddefinit fit-Tabella 1.3 tal-Anness I għas-CLP titqies li hija leġibbli.
Id-daqs tal-pittogramma jrid jiżdied fil-każijiet kollha meta tokkupa inqas minn 1/15 talerja tas-superfiċje tat-tikketta ddedikata għall-informazzjoni obbligatorja dwar littikkettar. Għal imballaġġ żgħir, 1/15 tad-daqs minimu tat-tikketta huwa 16 mm x
16 mm. Madankollu, xi kultant anki d-daqs minimu tat-tikketta ma jistax jiġi applikat jew
id-daqs minimu tat-tikketta jista’ jakkomoda biss pittogrammi ta’ 10 mm x 10 mm (eż.
minħabba diversi pittogrammi). Dawn il-pittogrammi ta’ 1 cm2 huma l-iżgħar permessi u
jistgħu jintużaw biss jekk ma jkunx hemm spazju għal oħrajn akbar. Jekk ikun possibbli,
għandha tintuża dejjem pittograma ta’ mill-inqas 16 mm x 16 mm. “Jekk possibbli”
tirreferi għad-daqs tat-tikketta u għalhekk jekk id-daqs tat-tikketta jippermetti
pittogramma akbar, allura għandha tintuża din. Madankollu, meta fornitur jagħżel li juża
tikketta li hija akbar mid-dimensjonijiet minimi għal ċerta kapaċità tal-pakkett, mhux
bilfors irid iżid anki d-daqs tal-pittogramma, dment li din tkopri 1/15 tad-dimensjonijiet
minimi rilevanti.

Eżempju:
Għal kontenitur b’kapaċità ta’ > 50 litru, iżda ≤ 500 litru, id-daqs minimu ta’
pittogramma jrid ikun ta’ 32 mm x 32 mm, li huwa 1/15 tal-erja miksuba bilmultiplikazzjoni tad-dimensjonijiet minimi (105 mm x 148 mm). (105 mm x
148 mm = 10.5 cm x 14.8 cm = 155.5 cm2. Il-1/15 ta’ 155 cm2 = 10.36 cm2;
√10.36 cm2 = 3.22 cm = 32.2 mm (imqarreb għal 32 mm) għal kull dimensjoni ta’
kull pittogramma). Jekk id-daqs tat-tikketta jikber filwaqt li l-kapaċità tal-kontenitur
tibqa’ l-istess (> 50 litru, iżda ≤500 litru), id-daqs minimu ta’ kull pittogramma
għandu jkun mill-anqas 1/15 tal-erja minima relatata mal-informazzjoni
obbligatorja meħtieġa mill-Artikolu 17 tas-CLP, jiġifieri 32 mm x 32 mm.
Fil-prinċipju, tikketta li tkun tikkonforma mad-dimensjonijiet minimi stabbiliti hawn fuq
għandha tkun kbira biżżejjed biex tinkludi l-elementi kollha tat-tikketta definiti flArtikolu 17 tas-CLP filwaqt li jibqa’ jkun possibbli li tinqara. Trid tingħata preċedenza lillelementi obbligatorji tat-tikketta u lil kwalunkwe informazzjoni supplimentari
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obbligatorja meħtieġa mir-Regolament CLP u minn leġiżlazzjoni oħra tal-UE. Jekk fornitur
jagħżel li jżid elementi tat-tikketta supplimentari mhux obbligatorji, il-leġibbiltà tista’
tkun affettwata meta jiżdied aktar minn sempliċi ammont żgħir ta’ tali informazzjoni.
Għal ammonti akbar ta’ informazzjoni mhux obbligatorja l-fornitur għandu jikkunsidra li
jillimita din l-informazzjoni jew li jkabbar id-daqs tat-tikketta. Meta jitkabbar id-daqs tattikketta, il-fornitur għandu jikkunsidra wkoll li jkabbar id-daqs tal-elementi obbligatorji
differenti tat-tikketta. Dan għandu jservi l-iskop tal-faċilitazzjoni tal-identifikazzjoni
tagħhom u li jibqgħu jinqraw.
Kull erja addizzjonali li tinkiseb biż-żieda tad-daqs tat-tikketta tista’ tintuża għal aktar
informazzjoni li tkun ikkunsidrata importanti mill-fornitur. Madankollu, dan għandu
jitqies fl-isfond tar-rekwiżit tal-Artikolu 25(3) tas-CLP, jiġifieri li informazzjoni
supplimentari mhux obbligatorja ma għandhiex tagħmilha aktar diffiċli li jiġu identifikati
l-elementi obbligatorji tat-tikketta.

5.3 Eżenzjonijiet mir-rekwiżiti tal-ittikkettar u tal-imballaġġ
Mhux il-pakketti kollha jippermettu li l-informazzjoni tal-ittikkettar neċessarja fuq ittikketta jew fuq l-imballaġġ tkun tidher skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 31 tas-CLP.
L-Artikolu 29(1) tas-CLP u t-taqsima 1.5.1 tal-Anness I jipprovdu derogi għal imballaġġ li
tant huwa żgħir jew f’tali daqs jew f’tali forma li jkun impossibbli li jiġu ssodisfati rrekwiżiti tal-Artikolu 31 tas-CLP.
Jekk ma jkunux jistgħu jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29(1), lArtikolu 29(2) tas-CLP u t-taqsima 1.5.2 tal-Anness I għas-CLP jippermettu li jitħallew
barra ċerti elementi tat-tikketta (ara t-taqsima 5.3.2 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).

5.3.1 L-użu ta’ tikketti li jinfetħu, ta’ tikketti li jintrabtu u ta’ imballaġġ
estern
L-imballaġġ ta’ sustanza jew taħlita jista’ jkun żgħir ħafna jew f’tali għamla jew forma li
jkun impossibbli li juri l-elementi tat-tikketta skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 31 tas-CLP.
Dan jista’ jkun jew għaliex l-Istati Membri fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fissuq jeħtieġu aktar minn lingwa waħda fuq it-tikketta, jew sempliċement minħabba li limballaġġ tant hu żgħir jew diffiċli li jiġi ttikkettat minħabba l-għamla/il-forma tiegħu li lfirxa sħiħa ta’ elementi tat-tikkettar anke f’lingwa waħda ma tistax tintwera.
B’mod partikolari, jista’ jkun impossibbli li t-tikketta tinqara orizzontalment meta lpakkett jitpoġġa b’mod normali jew l-elementi tat-tikketta huma ta’ daqs u spazju li
mhumiex suffiċjenti biex jinqraw b’mod faċli.
F’din is-sitwazzjoni, l-elementi tat-tikketta definiti taħt l-Artikolu 17 tas-CLP jistgħu jiġu
pprovduti jew fuq:


tikketti li jinfetħu; jew



tikketti li jintrabtu; jew



imballaġġ estern.

Meta tintuża waħda mill-alternattivi msemmija hawn fuq, it-tikketta fuq kwalunkwe
imballaġġ intern jew il-parti tat-tikketta li tinfetaħ li hija mqabbda direttament malimballaġġ, irid ikun fiha tal-anqas: il-pittogramma(i) tal-periklu, l-identifikatur talprodott imsemmi fl-Artikolu 18 tas-CLP u l-isem u n-numru tat-telefon tal-fornitur tassustanza jew tat-taħlita. F’dan il-każ, il-kelma ta’ sinjal, id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u
ta’ prekawzjoni kif ukoll l-informazzjoni supplimentari dwar it-tikketta jistgħu jitħallew
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barra42. Madankollu, l-użu ta’ dawn l-alternattivi mhuwiex awtorizzat meta tikketta ma
tkunx tista’ tinqara minħabba li l-fornitur jixtieq iżid aktar lingwi fuq it-tikketta milli
meħtieġ fl-Istat Membru fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq.

5.3.1.1 Tikketti li jinfetħu u tikketti li jintrabtu
Meta fornitur jirrikonoxxi l-ħtieġa li jintużaw tikketti li jinfetħu jew tikketti li jintrabtu,
għandu jikkunsidra l-aspetti li ġejjin:
Rekwiżiti ġenerali għal tikketti li jinfetħu u għal tikketti li jintrabtu
Ir-Regolament CLP ma jipprevedi l-ebda dispożizzjoni separata għal tikketti li
jintrabtu jew tikketti li jinfetħu. Iż-żewġ tipi ta’ tikketta jridu jissodisfaw l-istess
standards tal-prestazzjoni bħal kwalunkwe tikketta “normali” oħra, jiġifieri:
 l-elementi tat-tikketta (inkluż l-UFI, jekk applikabbli) ma jistgħux jitħassru, iridu
jkunu faċli li jinqraw u jispikkaw fuq l-isfond;
 id-daqs tal-pittogrammi jrid ikun l-istess bħall-pittogrammi fuq it-tikketta
ekwivalenti, normali.
It-tikketta li tinfetaħ jew it-tikketta li tintrabat trid tkun imqabbda b’mod sigur malimballaġġ, jiġifieri t-tikketta tibqa’ mehmuża mal-imballaġġ tul l-immaniġġar
raġonevolment mistenni tal-pakkett.
Mal-kontenitur trid tkun mehmuża sew tal-inqas l-informazzjoni tas-CLP li ġejja:
 pittogrammi tal-periklu,
 l-identifikatur tal-prodott u
 l-isem u n-numru tat-telefon tal-fornitur tas-sustanza jew taħlita.
Meta mqabbla ma’ tikketti li jintrabtu, tikketti li jinfetħu probabbilment ikunu ppreferuti
minħabba li dawn joffru l-iżjed spazju għall-elementi tat-tikketta f’ħafna każijiet. Ċerta
informazzjoni relatata mal-kontenut, mal-kwalità u mad-disinn ta’ tikketta li tinfetaħ hija
mogħtija hawn taħt. Ara wkoll l-Eżempju 6 ta’ din il-gwida fejn hija ppreżentata tikketta
multilingwi li tinfetaħ għal taħlita għall-provvista u għall-użu.
Tikketti li jinfetħu jistgħu jkunu għażla wkoll (u fil-fatt jintużaw spiss) meta l-ammont ta’
informazzjoni obbligatorja supplimentari tal-ittikkettar meħtieġa minn leġiżlazzjoni oħra
tirriżulta f’tikketta li hija kbira wisq għall-imballaġġ. Tikketti li jinfetħu jistgħu jgħinu
sabiex titqassam b’mod ċar l-informazzjoni dwar l-ittikkettar billi jintużaw paġni differenti
għal tipi differenti ta’ informazzjoni (ara hawn taħt).
Kontenut, kwalità u disinn ta’ tikketta li tinfetaħ
Kontenut
Tikketta li tinfetaħ ġeneralment tikkonsisti fi tliet partijiet, jiġifieri l-paġna ta’ quddiem
(folja ta’ quddiem nett), il-paġna(i) ta’ ġewwa u l-paġna ta’ wara (imqabbda sew malimballaġġ).
L-elementi u l-informazzjoni tat-tikketta meħtieġa mill-Artikoli 17 u 32(6) tas-CLP
għandhom jiddaħħlu fit-tikketta li tinfetaħ kif spjegat hawn taħt. Skont l-Artikolu 29(1)
tas-CLP, l-informazzjoni dwar l-ittikkettar tista’ tiġi pprovduta biss billi jintużaw tikketti li
jinfetħu fejn ma jkunx possibbli li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-Artikolu 31 tas-CLP għal
Jekk jogħġbok innota li l-possibbiltà li l-UFI jitqiegħed fuq l-imballaġġ intern meta l-imballaġġ ikun
żgħir wisq jew f’forma jew għamla li r-rekwiżiti tat-tikkettar tal-Artikolu 31 tas-CLP ma jistgħux jiġu
ssodisfati bħalissa qed tiġi diskussa fil-livell tal-CARACAL.
42
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tikketta bil-lingwi tal-Istat Membru fejn is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq.






Il-paġna ta’ quddiem irid ikun fiha tal-inqas:
o

l-identifikatur tal-prodott (l-Artikolu 18(2) tas-CLP għas-sustanzi, lArtikolu 18(3)(a) tas-CLP għal taħlitiet); Jekk jogħġbok kun af li għal
taħlitiet, l-identifikatur tal-prodott fuq il-paġna ta’ quddiem u ta’ wara ma
jeħtieġx li jispeċifika l-komponenti kollha li jikkontribwixxu għallklassifikazzjoni tat-taħlita;

o

pittogramma(i) tal-periklu (l-Artikolu 17(1)(d) tas-CLP);

o

kliem bħala sinjal bil-lingwi kollha tat-tikketta (l-Artikolu 17(1)(e) tasCLP);

o

kwantità nominali (pakketti mqegħdin għad-dispożizzjoni tal-pubbliku
ġenerali, sakemm ma jkunx speċifikat xi mkien ieħor fil-pakkett) (lArtikolu 17(1)(b) tas-CLP);

o

dettalji ta’ kuntatt tal-fornitur(i) (l-isem, l-indirizz u n-numru tat-telefon)
(l-Artikolu 17(1)(a) tas-CLP);

o

referenza għall-informazzjoni sħiħa dwar is-sigurtà fit-tikketta li tinfetaħ,
pereżempju; “informazzjoni dwar is-sigurtà, ara fuq ġewwa” bil-lingwi
kollha tat-tikketta jew simbolu li jinforma lill-utent li t-tikketta tista’
tinfetaħ u li juri li hemm informazzjoni addizzjonali disponibbli fuq il-paġni
ta’ ġewwa (mhux fl-Artikolu 17(1) tas-CLP);

o

abbrevjazzjoni tal-lingwa (kodiċi tal-pajjiż jew kodiċi tal-lingwa) għallingwi kollha li jintużaw fil-paġni ta’ ġewwa; sabiex jiġu evitati
abbrevjazzjonijiet mhux standard jew li joħolqu konfużjoni, huwa
rakkomandat li jintuża l-kodiċi tal-lingwa skont, eż., ISO 639-1;

o

Kodiċijiet UFI differenti għal taħlita, jekk applikabbli, użati għal kull lingwa
jew żona tas-suq, għalkemm mhuwiex irrakkomandat l-użu tal-UIFs
differenti.

Il-paġna(i) ta’ ġewwa għandu jkun fiha/fihom:
o

informazzjoni sħiħa dwar l-ittikkettar (ħlief għall-pittogramma tal-periklu u
l-identifikazzjoni tal-fornitur) kif meħtieġ mill-Artikolu 17(1) tas-CLP
(inkluża informazzjoni supplimentari) għal kull lingwa msemmija fuq ilpaġna ta’ quddiem u raggruppata skont il-lingwa, pereżempju lingwa
waħda għal kull paġna;

o

Kodiċi UFI għal taħlita, jekk applikabbli u jekk jintużaw UFIs differenti għal
kull lingwa jew żona tas-suq, għalkemm mhuwiex irrakkomandat l-użu ta’
UIFs differenti;

o

abbrevjazzjoni tal-lingwa li tidher fuq nett ta’ kull paġna ta’ ġewwa (kodiċi
tal-pajjiż jew kodiċi tal-lingwa).

Il-paġna ta’ wara għandha ttenni l-informazzjoni mogħtija fuq il-paġna ta’
quddiem, ħlief għall-indikazzjoni tal-lingwi differenti fis-saffi ta’ ġewwa.

Kwalità u disinn
Ma hemm l-ebda standard speċifikat f’CLP għal materjali tat-tikketta u għall-prestazzjoni
tat-tikketti li jinfetħu. Madankollu, trid tiġi żgurata kwalità suffiċjenti tat-tikketta li
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tinfetaħ.
Il-mod eżatt li bih hija żgurata din il-kwalità għandu jitħalla għad-diskrezzjoni talfornitur, iżda wieħed għandu joqgħod attent għall-aspetti li ġejjin:


Id-durabilità
Fid-dawl tas-sitwazzjonijiet differenti li jistgħu jseħħu matul l-immaniġġar u l-użu
normali tal-imballaġġ (il-kontenut tal-pakkett jista’ jdewweb l-istampar jew lutenti jistgħu jaqraw it-tikketta diversi drabi), huwa ċar li t-tikketta li tinfetaħ trid
tkun durabbli biżżejjed sabiex iżżomm il-funzjonalità tagħha f’kundizzjonijiet ta’
użu ripetut (kif applikabbli) tul il-ħajja sħiħa tal-prodott. Dan jista’ jinkiseb,
pereżempju, permezz ta’ kisja protettiva tat-tikketta u bl-użu ta’ paġni
plastiċizzati.
Il-paġna ta’ wara ta’ tikketta li tinfetaħ għandha tkun imqabbda sew malimballaġġ sabiex tiflaħ għall-immaniġġar u għall-użu normali. Il-paġni ma
għandhomx ikunu jistgħu jinqalgħu faċilment minn xulxin.



Leġġibbiltà
L-informazzjoni fuq it-tikketta li tinfetaħ għandha tkun tista’ tinqara faċilment
(ara t-taqsima 5.2 ta’ dan id-dokument ta’ gwida). Fil-każ ta’ fuljett, wieħed jista’
jikkunsidra li jinnumera l-paġni. Il-lingwi għandhom ikunu mqassmin f’ordni
loġika, eż. alfabetikament.



L-aċċess faċli għall-informazzjoni
L-informazzjoni fit-tikketta li tinfetaħ għandha tkun aċċessibbli faċilment billi lutent ikun jista’ jiftaħ u jerġa’ jagħlaq it-tikketta faċilment. Dan jista’ jiġi żgurat,
pereżempju, billi tintuża “Perpura”, jiġifieri biċċa żgħira tat-tikketta li tippermetti
li tintrefa’ faċilment mill-folja ta’ warajha. L-aċċess faċli għall-informazzjoni (u lleġġibbiltà) jista’ jitjieb ukoll billi tintwera lingwa waħda għal kull paġna ta’
ġewwa tat-tikketta li tinfetaħ.

5.3.1.2 Imballaġġ estern
Meta l-imballaġġ ikun żgħir wisq jew f’tali forma jew għamla li r-rekwiżiti tal-ittikkettar
tal-Artikolu 31 tas-CLP ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfati, waħda mill-għażliet ipprovduti
mill-Artikolu 29(1) tas-CLP hija li tiġi pprovduta informazzjoni limitata dwar l-ittikkettar
fuq l-imballaġġ intern (jiġifieri, skont it-taqsima 1.5.1.2 tal-Anness I għas-CLP, millinqas: il-pittogrammi ta’ periklu, l-identifikatur tal-prodott u l-isem u n-numru tat-telefon
tal-fornitur tas-sustanza jew tat-taħlita) filwaqt li l-informazzjoni sħiħa dwar l-ittikkettar
għandha tiġi pprovduta fuq l-imballaġġ estern43. Dan jista’ jkun utli fil-każ ta’ ħafna
unitajiet żgħar fi ħdan imballaġġ estern wieħed. F’tali każijiet ir-rekwiżiti li normalment
japplikaw għat-tikketti (ara l-Artikoli 31 u 32 tas-CLP) se japplikaw ukoll għall-erja tattikketta fuq l-imballaġġ estern. Meta jsir użu mill-għażla tal-imballaġġ estern, distributur
jew bejjiegħ bl-imnut għandu jieħu ħsieb li l-elementi kollha tat-tikketta meħtieġa mirRegolament CLP ikunu disponibbli meta jqiegħed l-unitajiet tal-imballaġġ uniċi

Jekk jogħġbok innota li l-possibbiltà li l-UFI jitqiegħed fuq l-imballaġġ intern meta l-imballaġġ ikun
żgħir wisq jew f’forma jew għamla li r-rekwiżiti tal-ittikkettar tal-Artikolu 31 tas-CLP ma jistgħux jiġu
ssodisfati bħalissa qed tiġi diskussa fil-livell tal-CARACAL.
43
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individwalment fis-suq.

5.3.2 Ommissjoni ta’ ċerti elementi tat-tikketta
F’sitwazzjonijiet fejn ikun impossibbli li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-ittikkettar talArtikolu 31 tas-CLP (minħabba daqs żgħir, l-għamla jew il-forma) u l-informazzjoni sħiħa
tat-tikketta44 ma tkunx tista’ tiġi pprovduta fit-tikketti li jinfetħu, fit-tikketti li jintrabtu
jew fuq imballaġġ estern, l-informazzjoni dwar l-ittikkettar tista’ titnaqqas soġġetta
għal ċerti kundizzjonijiet stipulati fit-taqsima 1.5.2 tal-Anness I għas-CLP. Dan jista’ jkun
il-każ għal:


imballaġġi li fihom il-kontenut ma jaqbiżx il-125 ml u s-sustanza jew it-taħlita hija
kklassifikata f’waħda mill-kategoriji ta’ periklu elenkati fit-Tabella 7 ta’ hawn taħt dan jirreferi wkoll għal sitwazzjonijiet li fihom sustanza jew taħlita terġa’ timtela fi
fliexken b’volum żgħir (ta’ 125 ml jew anqas) li jitqiegħdu fis-suq wara, jew meta
fliexken b’volum żgħir (ta’ 125 ml jew anqas) ma jibqgħux jinbiegħu fl-imballaġġ
estern, iżda b’mod individwali (ara wkoll it-taqsima 5.3.2.1 ta’ dan id-dokument
ta’ gwida);



imballaġġ solubbli għal użu ta’ darba meta l-kontenut ma jaqbiżx il-25 ml (ara
wkoll it-taqsima 5.3.2.2 ta’ dan id-dokument ta’ gwida);

L-informazzjoni tat-tikketta tista’ tiġi adattata wkoll għal:


imballaġġ intern tas-sustanzi u tat-taħlitiet għar-riċerka u għall-iżvilupp xjentifiċi
jew għall-analiżi tal-kontroll tal-kwalità meta l-kontenut ma jaqbiżx l-10 ml (ara
wkoll it-taqsima 5.3.2.3 ta’ dan id-dokument ta’ gwida);



sustanzi jew taħlitiet perikolużi mhux imballati fornuti lill-pubbliku ġenerali (ara
wkoll it-taqsima 5.3.2.4 ta’ dan id-dokument ta’ gwida);



l-ittikkettar ambjentali (ara wkoll it-taqsima 5.3.2.5 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).

5.3.2.1 L-itikkettar ta’ pakketti fejn il-kontenut ma jaqbiżx l-125 ml
L-elementi tat-tikketta msemmija fil-kolonna 2 tat-Tabella 7 jistgħu jitħallew barra mittikketta tal-pakketti li ma jaqbżux kapaċità ta’ 125 ml meta s-sustanza jew it-taħlita
tkun ikklassifikata għall-klassijiet jew għall-kategoriji ta’ periklu, kif elenkati filkolonna 1.
Madankollu, meta s-sustanza jew it-taħlita tiġi kklassifikata taħt klassijiet ta’ periklu
ulterjuri mhux elenkati fil-kolonna 1 tat-Tabella 7, l-elementi tat-tikketta relatati ma’
dawn il-klassijiet l-oħra ta’ periklu xorta jeħtieġ li jiġu inklużi. Jekk jogħġbok irreferi
wkoll għat-taqsima 1.5.2.1 tal-Anness I għas-CLP.
Ta’ min jinnota li l-eżenzjonijiet rigward l-ittikkettar ta’ pakketti żgħar ta’ aerosols
ikklassifikati bħala li jaqbdu (id-Direttiva 75/324/KEE45) japplikaw għal dispensuri talaerosols.

44

jiġifieri l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 17 tas-CLP .

Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE tal-20 ta’ Mejju 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati
Membri relatati mal-aerosol dispensers, kif emendata.
45
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Tabella 7: Eżenzjonijiet tal-ittikkettar għal pakketti ta’ volum ta’ 125 ml jew
inqas
Klassifikazzjoni tas-sustanza jew taħlita

Gassijiet ossidanti kat. 1 (H270)
Gassijiet taħt pressjoni (H280, H281)
Likwidi li jaqbdu kat. 2 jew 3 (H224, H225)
Solidi li jaqbdu kat. 1 jew 2 (H228)
Sustanzi jew taħlitiet awtoreattivi, tipi C, D, E jew F (H242)

Ommissjonijiet permessi skont
it-taqsima 1.5.2 tal-Anness I għasCLP
dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’
prekawzjoni għall-klassijiet ta’
periklu elenkati fil-kolonna 1
kumment: il-pittogramma talperiklu u l-kelma ta’ sinjal huma
meħtieġa għall-kategoriji ta’ periklu
msemmija

Sustanzi jew taħlitiet li jisħnu weħidhom, kat. 2 (H252)
Sustanzi u taħlitiet li, meta jmissu mal-ilma, jerħu gassijiet li
jaqbdu, kat. 1, 2 jew 3 (H260, H261)
Likwidi ossidanti kat. 2 jew 3 (H272)
Solidi ossidanti kat. 2 jew 3 (H272)
Perossidi organiċi, tipi C, D, E jew F (H242)
Tossiċità akuta kat. 4 (H302, H312, H332)
(jekk is-sustanza jew it-taħlita ma tiġix fornuta lill-pubbliku
ġenerali)
Irritazzjoni tal-ġilda, kat. 2 (H315)
Irritazzjoni tal-għajnejn, kat. 2 (H319)
STOT-SE kat. 2 jew 3 (H371, H335, H336)
(jekk is-sustanza jew it-taħlita ma tiġix fornuta lill-pubbliku
ġenerali)
STOT-RE kat. 2 (H373)
(jekk is-sustanza jew it-taħlita ma tiġix fornuta lill-pubbliku
ġenerali)
Perikoluż għall-ambjent akwatiku – periklu akwatiku għal perjodu
qasir (akut) kat. Akuta 1 (H400)
Perikoluż għall-ambjent akwatiku – periklu akwatiku għal perjodu
twil (kroniku), kat. Kronika 1 jew 2 (H410 jew H411)
Gassijiet li jaqbdu kat.2 (H221)
Tossiċità riproduttiva: effetti fuq it-treddigħ jew permezz tiegħu
(H362)
Perikoluż għall-ambjent akwatiku – periklu akwatiku għal perjodu
twil (kroniku), kat. Kronika 3 jew 4 (H412 jew H413)

Korrużiv għall-metalli (H290)

dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni
marbuta mal-klassijiet ta’ periklu
elenkati fil-kolonna 1
kumment: id-dikjarazzjonijiet ta’
periklu u l-kelma ta’ sinjal iridu jiġu
pprovduti minħabba li l-ebda
pittogramma tal-periklu mhija
meħtieġa għall-kategoriji ta’ periklu
msemmija
pittogramma tal-periklu, kelma ta’
sinjal, dikjarazzjonijiet ta’ periklu u
ta’ prekawzjoni għal din il-klassi ta’
periklu
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5.3.2.2 L-itikkettar ta’ imballaġġ solubbli għal użu ta’ darba li ma jaqbżix
volum ta’ 25 ml
L-eżenzjoni tal-imballaġġ solubbli tapplika għal imballaġġ solubbli meta l-kontenut ma
jaqbiżx volum ta’ 25 ml. Għal tali imballaġġ, l-elementi tat-tikketta CLP meħtieġa millArtikolu 17 tas-CLP jistgħu jitħallew barra dment li l-imballaġġ ikun maħsub għal użu ta’
darba u jkun jinsab f’imballaġġ estern li jinkludi l-elementi kollha tat-tikketta meħtieġa
mill-Artikolu 17 tas-CLP.
L-eżenzjoni tapplika f’każijiet fejn is-sustanza jew it-taħlita li jkun hemm tkun
ikklassifikata esklussivament għal kategorija waħda jew aktar ta’ perikli fittaqsimiet 1.5.2.1.1 (b), 1.5.2.1.2 (b) jew 1.5.2.1.3 (b) tal-Anness I għas-CLP (ara tTabella 7 aktar ’il fuq). Madankollu, din l-eżenzjoni ma tapplikax għal sustanzi u taħlitiet
fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) 1107/2009 (prodotti għall-protezzjoni talpjanti) jew ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 (għal prodotti bijoċidali).

5.3.2.3 L-itikkettar tal-imballaġġ intern fejn il-kontenut ma jaqbiżx l10 ml
L-elementi tat-tikketta CLP meħtieġa mill-Artikolu 17 tas-CLP jistgħu jitħallew barra millimballaġġ intern dment li jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
 il-kontenut tal-imballaġġ intern ma jaqbiżx volum ta’ 10 ml;
 is-sustanza jew it-taħlita titqiegħed fis-suq għall-provvista lil distributur jew lil
utent downstream għar-riċerka jew għall-iżvilupp xjentifiċi (SR&Ż)46 jew għal
analiżi tal-kontroll tal-kwalità; u
 l-imballaġġ intern jinsab f’imballaġġ estern li fih l-elementi tat-tikketta kollha
meħtieġa mill-Artikolu 17 tas-CLP.
Madankollu, ta’ min jinnota li t-tikketta fuq l-imballaġġ intern irid ikun fiha l-identifikatur
tal-prodott u (jekk xieraq) il-pittogrammi tal-periklu; GHS01, GHS05, GHS06 u/jew
GHS08. F’każ li jiġu assenjati aktar minn żewġ pittogrammi, GHS06 u GHS08 jistgħu
jieħdu preċedenza fuq GHS01 u GHS05.
L-eżenzjoni ma tapplikax għal sustanzi u għal taħlitiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tarRegolament (KE) 1107/2009 (għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti) jew irRegolament (UE) Nru 528/2012 (għall-prodotti bijoċidali).

5.3.2.4 Sustanzi jew taħlitiet perikolużi mhux f’imballaġġ fornuti lillpubbliku ġenerali
L-informazzjoni tal-ittikkettar dwar sustanzi kimiċi mhux f’imballaġġ, mibjugħa lillpubbliku ġenerali trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-klijent, eż. fuq fattura jew kont
(ara l-Artikolu 29(3) tas-CLP). Meta x-xiri ta’ tali sustanzi jew taħlitiet iseħħ f’punt ta’
żmien differenti mill-konsenja tagħhom lill-klijent, wieħed jista’ jikkunsidra wkoll li
jipprovdi fuljett li jinkludi l-informazzjoni rilevanti dwar l-ittikkettar meta s-sustanza jew
it-taħlita tiġi kkonsenjata, jew li jibgħat l-informazzjoni b’mod elettroniku qabel jew malkunsinna. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 29(3) tas-CLP japplikaw għas-sustanzi elenkati
fil-Parti 5 tal-Anness II għas-CLP).

Għal aktar informazzjoni dwar is-sustanzi mmanifatturati, importati jew użati fir-Riċerka u lIżvilupp Xjentifiċi (SR&Ż), jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar obbligi li jappartjenu għal Riċerka
u Żvilupp Xjentifiċi (SR&D) u Riċerka u Żvilupp Orjentati lejn Prodotti u Proċessi (PPORD) tal-ECHA.
46
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5.3.2.5 L-ittikkettar ambjentali
Is-CLP jinkludi l-possibbiltà li jiddaħħlu eżenzjonijiet minn ċerti dispożizzjonijiet dwar littikkettar ambjentali għal ċerti taħlitiet ikklassifikati bħala perikolużi għall-ambjent meta
jista’ jintwera li jkun hemm tnaqqis fl-impatt ambjentali (ara l-Artikolu 29(4) tas-CLP).
Madankollu, sal-lum għadu ma ntlaħaqx qbil dwar tali eżenzjonijiet jew dispożizzjonijiet
speċifika. Ladarba jiġu ddeterminati skont il-proċedura msemmija fl-Artikoli 53 u 54 tasCLP, tali eżenzjonijiet jew dispożizzjonijiet speċifiċi jiġu ddefiniti fil-Parti 2 tal-Anness II
għas-CLP.

5.4 Interazzjoni bejn is-CLP u r-regoli tal-ittikkettar tat-trasport
5.4.1 Regoli speċifiċi għall-ittikkettar tal-imballaġġ ta’ barra, l-imballaġġ
ta’ ġewwa u l-imballaġġ uniku
L-Artikolu 33 tar-Regolament CLP jistabbilixxi regoli speċifiċi għal sitwazzjonijiet fejn limballaġġ ta’ sustanzi u taħlitiet perikolużi huwa meħtieġ li jissodisfa wkoll iddispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar skont ir-regoli dwar it-trasport ta’ merkanzija
perikoluża. Id-dispożizzjonijiet dwar l-ittikkettar tat-trasport huma stabbiliti firRakkomandazzjonijiet tan-NU dwar il-Ġarr ta’ Oġġetti Perikolużi - Regolamenti Mudell. Littikkettar tat-trasport kif imsemmi fl-Artikolu 33 tas-CLP jinkludi t-tikketti u l-marki
kollha meħtieġa minn eż. id-Direttiva 2008/68/KE47, pereżempju l-marka għal sustanzi
ambjentalment perikolużi, marki ta’ temperatura elevata u marki ta’ kwantitajiet
limitati/eżentati. Prinċipju bażiku tar-Regolament CLP huwa li ma jinqabeż l-ebda
ttikkettar meħtieġ mir-regoli dwar it-trasport filwaqt li tinżamm informazzjoni essenzjali
ta’ periklu dwar is-saff(i) rilevanti tal-imballaġġ.
L-itikkettar tas-CLP normalment hu meħtieġ għal kull saff ta’ imballaġġ intiż għallforniment u l-użu.
L-ittikkettar tat-trasport ikollu jidher fuq l-imballaġġ estern ta’ sustanzi u taħlitiet
perikolużi jekk dawn huma “merkanzija perikoluża” skont ir-regoli dwar it-trasport ta’
merkanzija perikoluża. F’każijiet bħal dawn, it-tikketta CLP tista’ tidher ukoll fuq limballaġġ estern.
Il-pakketti uniċi jridu jġorru fuqhom kemm it-tikketta CLP kif ukoll l-ittikkettar tattrasport. Jekk pittogramma tal-periklu CLP fuq imballaġġ wieħed jew estern tkun
relatata mal-istess periklu bħal fir-regoli għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi, ilpittogramma CLP tista’ ma tintużax sabiex jiġu evitati tikketti doppji għalxejn.
Fejn pakkett jikkonsisti f’imballaġġ estern u imballaġġ intern, flimkien ma’ kwalunkwe
imballaġġ intermedju, u l-imballaġġ estern jissodisfa d-dispożizzjonijiet tal-ittikkettar
skont ir-regoli dwar it-trasport ta’ merkanzija perikoluża, il-pittogrammi ta’ periklu
meħtieġa mir-Regolament CLP m’hemmx għalfejn jidhru fuq l-imballaġġ estern. Kif
imsemmi hawn fuq, il-marki ta’ kwantità limita/mistennija huma kkunsidrati bħala
tikkettar tat-trasport. Għalhekk, tikketta CLP mhijiex meħtieġa meta dawn il-marki jkunu
jidhru fuq l-imballaġġ estern. Madankollu, jekk mixtieq, l-ittikkettar CLP jista’ jintuża,
skont l-Artikolu 33(1) tas-CLP.

47

Direttiva 2008/68/KE dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi (bit-triq u bil-ferrovija).
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Meta l-imballaġġ estern ikun trasparenti, l-elementi kollha tat-tikketta CLP jistgħu
jitħallew barra minnu meta t-tikketta CLP li tkun taħt is-saff trasparenti tkun tidher sew
(l-Artikolu 33(2) tas-CLP).
Ir-rekwiżiti legali tal-Artikolu 33 tas-CLP u d-deċiżjonijiet involuti meta jiġu indirizzati
jintwerew fil-Figura 3.
Imballaġġ uniku

Imballaġġ intern (u
kwalunkwe imballaġġ
intermedju) u estern

Meħtieġa
tikketta
tattrasport?

Meħtieġa
tikketta
tattrasport?

Le

Tikketta CLP

Trasport

Le
Iva

Tikketta tattrasport u
tikketta CLP
Il-pittogrammi
CLP koperti minn
pittogramma
tat-trasport
ekwivalenti
jistgħu jitħallew
barra.

Le

Imballaġġ
estern
trasparenti?

Tikketta CLP fuq
l-imballaġġ
intern (u
kwalunkwe
imballaġġ
intermedju) u
estern (ara wkoll
it-taqsima 5.4.2
ta’ hawn taħt).

Iva

Tikketta CLP fuq
l-imballaġġ
intern (u
kwalunkwe
imballaġġ
intermedju)
Tikketta CLP fuq
l-imballaġġ
estern tista’
titħalla barra

Iva

Tikketta tat-trasport fuq
l-imballaġġ estern;
tikketta CLP fuq limballaġġ intern (u
kwalunkwe imballaġġ
intermedju).
L-imballaġġ estern jista’
jkun ittikkettat CLP
ukoll. Jekk iva, ilpittogrammi CLP koperti
minn pittogramma tattrasport ekwivalenti
jistgħu jitħallew barra.

Figura 3: Flowchart tad-deċiżjonijiet għall-applikazzjoni tal-ittikkettar CLP u tattrasport għal imballaġġ uniku (xellug) u imballaġġ ikkombinat (lemin)

5.4.2 Imballaġġ użat għall-konsolidazzjoni ta’ imballaġġ ta’ provvista
waqt it-trasport
Ir-Regolament CLP jistabbilixxi standards tal-imballaġġ ġenerali għall-fornituri biex
jiżgura l-provvista sigura ta’ sustanzi u taħlitiet perikolużi.
L-“Imballaġġ” huwa definit fir-Regolament CLP bħala “reċipjent wieħed jew aktar u
kwalunkwe komponent jew materjal ieħor meħtieġa għar-reċipjenti biex iwettqu ttrażżin tagħhom u funzjonijiet oħra ta’ sigurezza”. Dan ifisser li l-imballaġġ ta’ sustanza
jew taħlita jista’ jkun fih diversi saffi, pereżempju flixkun u kaxxa.
Ir-regoli tas-CLP japplikaw għas-saffi kollha tal-imballaġġ użat għal diversi skopijiet.
Kwalunkwe imballaġġ ulterjuri jista’ mbagħad jaqa’ taħt id-definizzjoni mogħtija filleġiżlazzjoni dwar it-trasport: “il-protezzjoni esterna ta’ imballaġġ kompost jew
kkombinat flimkien ma’ kwalunkwe materjal assorbenti, kuxin jew kwalunkwe
komponent ieħor meħtieġ biex ikun fihom ir-reċipjenti interni jew l-imballaġġ intern u
biex jipproteġihom”. Il-funzjoni tal-imballaġġ estern li tissodisfa din id-definizzjoni se
tibqa’ l-istess sew jekk titwaħħal tikketta tat-trasport magħha jew le.
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L-Artikolu 33(2) tas-CLP għandu jiġi interpretat bħala li jfisser li l-ittikkettar skont CLP
huwa meħtieġ għas-saff ta’ barra nett tal-imballaġġ li jibqa’ meta jitneħħa l-imballaġġ
tat-trasport (u, skont kif ikun il-każ, għall-imballaġġ intern u intermedju). Dan it-tip ta’
imballaġġ “estern” (illustrazzjoni (b) fil-Figura 4) jeħtieġ tikketta CLP (ara wkoll ittaqsima 5.3.1.2 u t-taqsima 5.4.1 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).

(a)

(b)

imballaġġ intern
għall-provvista

imballaġġ estern
għall-provvista

(c)
imballaġġ tat-trasport

Figura 4: Applikazzjoni għal tikkettar CLP fuq imballaġġ użat għall-provvista u
għat-trasport
Normalment, il-fornituri, inkluż id-distributuri, jużaw saff wieħed u tipikament aktar saffi
addizzjonali ta’ imballaġġ biex jagħmlu t-trasport ta’ sustanzi kimiċi multipli aktar
konvenjenti u sabiex jiżguraw li jitwasslu l-prodotti t-tajbin lil kull post f’kundizzjoni tajba.
Tali imballaġġ tat-trasport (illustrazzjoni (c) fil-Figura 4), użat għall-iskop ta’:


il-protezzjoni ta’ pakketti ta’ provvista waqt it-trasport u l-immaniġġar, u/jew



il-konsolidazzjoni (il-kombinazzjoni ta’ diversi pakketti ta’ provvista f’tagħbija
akbar għat-trasport),

huwa għalhekk barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament CLP u ma
jeħtieġx tikketta CLP.
Meta sustanzi jew taħlitiet jinħażnu fuq il-post mingħajr ma jitneħħew mill-imballaġġ tattrasport tagħhom peress li jkunu qed jistennew aktar trasport, jistgħu jkomplu
japplikaw obbligi tal-ittikkettar oħra barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ CLP u talleġiżlazzjoni dwar it-trasport, pereżempju valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol,
skont il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar il-protezzjoni tal-ħaddiem
(89/391/KEE) u direttivi individwali assoċjati inklużi d-Direttiva dwar l-Aġenti Kimiċi
(98/24/KE48), id-Direttiva dwar il-Karċinoġeni u l-Mutaġeni (2004/37/KE49) u, kif xieraq,

Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà talħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (ĠU L131,
5.5.1998, p. 11–23), emendata mid-Direttiva 2007/308/KE u d-Direttiva 2014/27/UE.
48

Id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar ilprotezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il49
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is-sinjali tas-sigurtà u/jew tas-saħħa skont id-Direttiva 92/58/KE50. Madankollu, ladarba
s-sustanzi u t-taħlitiet ma jibqgħux fit-trasport, dawn għandhom jitneħħew millimballaġġ tat-trasport sabiex jippermettu li tidher b’mod ċar it-tikketta CLP, jew inkella
għandha tiżdied tikketta CLP ma’ dak li qabel kien l-imballaġġ tat-trasport.

post tax-xogħol (ĠU L 158,
Direttiva 2014/27/UE;

30.4.2004,

p. 50) emendata

mid-Direttiva 2007/308/KE

u

d-

Direttiva tal-Kunsill 92/58/KEE tal-24 ta’ Ġunju 1992 dwar il-ħtiġijiet minimi għall-provvista ta’
sinjali tas-sigurtà u/jew tas-saħħa fuq ix-xogħol (ĠU L 245, 26.8.1992, p. 23), emendata midDirettiva 2007/308/KE u d-Direttiva 2014/27/UE.
50
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6. Tikketti ta’ eżempju
F’din it-taqsima, huma pprovduti 13-il eżempju sabiex jintwerew sitwazzjonijiet differenti
li wieħed jista’ jaffaċċja meta jiddeżinja t-tikketti.
Jekk jogħġbok kun af li kull waħda mit-tikketti hawn taħt hija biss eżempju ta’ kif
għandek tirranġa l-elementi fuq it-tikketta f’sitwazzjoni partikolari. L-eżempji mogħtija
mhumiex eżawrjenti jew obbligatorji fl-aspetti kollha u ma jirriflettux użu speċifiku.
Id-dimensjonijiet tat-tikketti u tal-elementi tat-tikketta murija hawn taħt mhux bilfors
huma d-dimensjonijiet attwali.

Eżempju 1: Tikketta b’lingwa waħda għal sustanza (mhux għallpubbliku ġenerali)
Dan l-eżempju jirrappreżenta tikketta sempliċi għal sustanza u użu li jqis l-elementi tattikketta CLP biss. Dan juri t-terminoloġija u l-pittogrammi CLP skont l-Artikolu 17(a) u
(c) sa (g) tas-CLP, jiġifieri l-identifikaturi tal-prodott, l-identità tal-fornitur, il-kelma ta’
sinjal, il-pittogrammi tal-periklu, id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni.
Minħabba li s-sustanza mhijiex fornuta lill-pubbliku ġenerali, il-kwantità nominali tassustanza li tkun tinsab fl-imballaġġ mhijiex meħtieġa fuq it-tikketta.

Pittogrammi ta’
periklu

Identifikaturi talprodotti

Identità tal-fornitur

Kelma ta’ sinjal

Likwidu u fwar li jaqbdu malajr. Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u
jidħol fil-pajpijiet tan-nifs. Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda. Jista’
jikkawża ħedla jew sturdament. Tossiku ħafna għall-organiżmi
akwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.
Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx. Żomm il-kontenitur
magħluq sew. Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba. Evita li tibla’ binnifs raxx/fwar. Ilbes ingwanti protettivi u protezzjoni għall-għajnejn
u għall-wiċċ. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna
għall-arja friska u żommha komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Dikjarazzjonijiet ta’
periklu

Dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni
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Fid-dawl tal-użu industrijali/professjonali, id-dikjarazzjoni kombinata P301 + P310
tħalliet barra mit-tikketta. Sabiex ikompli jitnaqqas in-numru tad-dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni u l-ammont ta’ informazzjoni diġestibbli fuq it-tikketta, id-dikjarazzjoni P391
tħalliet barra wkoll mit-tikketta, peress li d-dikjarazzjonijiet ta’ prevenzjoni għall-perikli
fiżiċi u għas-saħħa jidher li fihom il-parir l-aktar urġenti għat-tikketta. L-għażla finali taddikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rriżultat f’sitt dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni meta
mqabbla mas-sett inizjali ta’ tmien dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni.
Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni magħżula se jkunu jeħtieġu li jiddaħħlu fl-SDS, taħt lintestatura 2.2 (“Elementi tat-tikketta”). Id-dikjarazzjonijiet mhux magħżula jistgħu jiġu
introdotti taħt l-intestaturi rilevanti tal-SDS, biex l-utent industrijali jew professjonali jiġi
pprovdut b’informazzjoni suffiċjenti biex jimmaniġġa s-sustanza b’sigurtà.
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Eżempju 2: Tikketta multilingwi ta’ sustanza li fiha informazzjoni
supplimentari mhux obbligatorja (mhux għall-pubbliku ġenerali)
It-tikketta ta’ eżempju mogħtija hawn taħt tirrappreżenta tikketta multilingwi għallprovvista u għall-użu. Din turi t-terminoloġija u l-pittogrammi CLP skont l-Artikolu 17(a)
u (c) sa (h) tas-CLP, jiġifieri, l-identifikatur tal-prodott, l-identità tal-fornitur, ilpittogrammi tal-periklu, il-kliem ta’ sinjal u d-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’
prekawzjoni f’erba’ lingwi.
Minħabba li s-sustanza mhijiex fornuta lill-pubbliku ġenerali, il-kwantità nominali tassustanza li tkun tinsab fl-imballaġġ mhijiex meħtieġa fuq it-tikketta.
Skont l-Artikolu 32(3) tas-CLP, id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u prekawzjoni ta’ lingwa
waħda jinsabu flimkien fuq it-tikketta. Taqsima għall-ittikkettar supplimentari hija
inkluża fuq in-naħa tax-xellug tat-tikketta u tinkludi informazzjoni tal-ittikkettar
supplimentari mhux obbligatorja.
Fir-rigward tal-preżentazzjoni, it-tikketta hija tikketta awtentika maħsuba għal flixkun ta’
2.5 litri. Minħabba li d-dimensjonijiet reali huma ftit akbar minn dawk murija hawn taħt,
għad hemm potenzjal sabiex jittejjeb l-istrutturar tal-informazzjoni, eż. billi jintuża post
aktar prominenti għall-kelma ta’ sinjal jew ittri akbar għad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu
jew ta’ prekawzjoni. Fuq il-bażi tad-dimensjonijiet minimi għall-erja tat-tikketta, li jkunu
mill-inqas 52 mm x 74 mm, id-daqs ta’ kull waħda mill-pittogrammi suppost ikun millinqas ta’ 257 mm2, li jikkorrispondi għal tul fil-ġenb ta’ 16-il mm, fuq it-tikketta reali (ara
t-taqsima 5.2 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).
Jekk il-kontenut tal-parti għall-ittikkettar supplimentari jiżdied (pereżempju biex
jinkorpora informazzjoni relatata għall-użu tas-sustanza), l-erja ġenerali tat-tikketta u ddaqs tal-elementi tagħha jista’ jkollhom jiżdiedu wkoll, b’mod partikolari d-daqs tal-ittri
tal-kliem ta’ sinjal, tad-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni. Tali żieda ttejjeb illeġibbiltà tal-informazzjoni obbligatorja fuq it-tikketta li tidher b’diversi lingwi. F’dan ilkaż ikun għaqli li wieħed iżid ukoll id-daqs tal-pittogrammi.
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Dikjarazzjonijiet ta’
Periklu u ta’
Prekawzjoni,
raggruppati skont
il-lingwa

Kelma ta’ sinjal

Pittogrammi ta’
periklu

Identifikaturi talprodotti

Identità tal-fornitur

Taqsima għal
informazzjoni
supplimentari dwar
l-ittikkettar
(mhux
obbligatorja)
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Eżempju 3: Tikketta b’lingwa waħda għal taħlita li fiha
informazzjoni supplimentari kemm obbligatorja kif ukoll mhux
obbligatorja (fornuta lill-pubbliku ġenerali)
It-tikketta ta’ eżempju mogħtija hawn taħt turi t-tikketta ta’ provvista u użu għal prodott
tipiku għall-konsumatur (deterġenti).
Hija murija l-informazzjoni obbligatorja kollha tal-ittikkettar, jiġifieri l-identifikaturi talprodott (l-isem kummerċjali u d-deżinjazzjoni tat-taħlita; waħda minnhom kienet tkun
biżżejjed), l-identità tal-fornitur, il-kelma ta’ sinjal u d-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’
prekawzjoni u l-informazzjoni supplimentari obbligatorja, skont ir-Regolament (KE)
Nru 648/2004 dwar id-deterġenti, u inkluż il-kodiċi UFI. Jekk jogħġbok kun af li linformazzjoni supplimentari tat-tikketta skont is-CLP hija raggruppata flimkien filwaqt li
l-informazzjoni supplimentari l-oħra (f’dan il-każ il-bar code) tinsab f’post ieħor.
Ma tingħata l-ebda dikjarazzjoni ta’ periklu dwar ir-rimi peress li din mhijiex meħtieġa
għal taħlita kklassifikata bħala irritanti għall-għajnejn.
Minħabba li l-prodott huwa fornut lill-pubbliku ġenerali, il-kwantità nominali tiegħu hija
pprovduta wkoll fuq it-tikketta. Lil hinn mill-informazzjoni supplimentari obbligatorja,
tidher ukoll xi informazzjoni supplimentari mhux obbligatorja.
Din it-tikketta tissepara b’mod ċar l-informazzjoni obbligatorja kif meħtieġ mirRegolament CLP u leġiżlazzjoni Komunitarja oħra mill-elementi mhux obbligatorji. Din
tal-ewwel hija mmarkata b’żewġ kaxxi tat-test, bil-“kaxxa CLP” li tinsab fiċ-ċentru,
f’pożizzjoni fejn tidher fuq it-tikketta. L-elementi tat-tikketta mhux obbligatorji jistgħu
jinsabu fil-parti ta’ isfel tat-tikketta u fil-parti ta’ fuq, taħt l-intestatura “struzzjonijiet
għall-użu”.
It-tikketta kif murija hawnhekk għandha daqs reali ta’ 165 mm x 72 mm; l-erja tattikketta li fiha l-elementi obbligatorji tat-tikketta, jiġifieri żewġ kaxex u l-kwantità
nominali, hija ta’ madwar 98 mm x 72 mm. Fil-prinċipju, l-erja koperta mill-blokka tattest “Għal aktar informazzjoni żur ...” trid titnaqqas; min-naħa l-oħra, għandha tiżdied
bejn wieħed u ieħor l-istess erja koperta mil-linja “isem kummerċjali”, u b’hekk b’mod
ġenerali ma jkun hemm l-ebda bidla.
It-tikketta hija akbar mid-dimensjonijiet minimi meħtieġa mir-Regolament CLP, li huma
ta’ mhux inqas minn 52 mm x 74 mm għal flixkun ta’ 500 ml. Il-pittogramma
tikkonforma mal-erja minima ta’ referenza ta’ 16 x 16 mm.
It-tikketta li tidher hija primarjament abbozzata għall-imballaġġ intern. Jekk is-sustanza
kimika hija inkluża f’imballaġġ ikkombinat (= intern + estern), l-istess informazzjoni
għandha tkun tidher fuq l-imballaġġ estern, sakemm l-informazzjoni fuq l-imballaġġ
intern ma tkunx tidher mill-imballaġġ estern.
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Identifikaturi talprodotti
(isem kummerċjali u
deżinjazzjoni tattaħlita)

Informazzjoni
supplimentari mhux
obbligatorja
(hawnhekk: użi
identifikati)
Informazzjoni
supplimentari
obbligatorja

UFI: VDU1-4147-1003-1862

Kodiċi UFI
Identifikatur tal-prodott
(deżinjazzjoni tattaħlita)
Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu
Pittogramma tal-periklu

Dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni

Identità tal-fornitur

Kwantità nominali

Informazzjoni
supplimentari mhux
obbligatorja
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Eżempju 4: Tikketta b’lingwa waħda għal sustanza li fiha
dikjarazzjonijiet supplimentari ta’ periklu (mhux għall-pubbliku
ġenerali)
L-eżempju ta’ hawn taħt juri tikketta għal sustanza għall-provvista u għall-użu.
Klassifikazzjoni armonizzata (Reazzjoni mal-ilma kat. 1, Korr. tal-ġilda kat. 1B) kif ukoll
id-dikjarazzjoni supplimentari ta’ periklu EUH014 huma assenjati permezz tal-Anness VI
għas-CLP. Ma nstabet l-ebda informazzjoni affidabbli disponibbli oħra li identifikat xi
periklu ieħor. Is-sustanza mhijiex intiża biex tintuża mill-pubbliku ġenerali; hija fornuta
f’pakkett ta’ litru wieħed.
L-informazzjoni kollha obbligatorja dwar l-ittikkettar tidher, jiġifieri l-identifikaturi talprodott, l-identità tal-fornitur, il-pittogrammi tal-periklu, il-kelma ta’ sinjal, iddikjarazzjonijiet ta’ periklu u d-dikjarazzjoni supplimentari ta’ periklu EUH014, skont itTabella 3 tal-Anness VI għas-CLP. Għalkemm EUH014 suppost tkun informazzjoni
supplimentari biss, din b’intenzjoni tinsab viċin id-dikjarazzjonijiet regolari ta’ periklu
CLP, sabiex issaħħaħ il-messaġġ li jipprovdu dawn tal-aħħar.

Identifikaturi talprodotti

Sustanza Z
Nru KE 123-123-1

Pittogrammi ta’
periklu

Kelma ta’ sinjal

Periklu
Jirreaġixxi bil-qawwa meta
jmiss l-ilma.
Meta jmiss mal-ilma jerħi
gassijiet li jaqbdu li jistgħu
jieħdu n-nar spontanjament.

Dikjarazzjoni
supplimentari ta’
periklu EUH014
Dikjarazzjonijiet ta’
periklu

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u
ħsara lill-għajnejn.
Ilbes ingwanti ta’ protezzjoni /ilbies ta’ protezzjoni/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ. JEKK FUQ IL-ĠILDA: Farfar il-frak mhux imwaħħal
minn mal-ġilda. Daħħal fl-ilma frisk. JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalek. TIPPROVOKAX
ir-remettar. Ikkuntattja minnufih lil ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/lit-tabib. JEKK
FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Inża’ minnufih l-ilbies ikkontaminat kollu. Laħlaħ
il-ġilda bl-ilma/bix-xawer. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma
għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex
tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Kumpanija X, Triq Y, BELT ABC,
numru tat-telefon: +49 (0) 0000 00 00 00.

Dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni

Identità tal-fornitur
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Eżempju 5: Tikketta b’diversi lingwi għal taħlita li fiha
informazzjoni supplimentari obbligatorja kif ukoll mhux
obbligatorja (fornuta lill-pubbliku ġenerali)
L-eżempju 5 jirrappreżenta abbozz ta’ tikketta multilingwi għal sustanza kimika tipika
għall-konsumatur (żebgħa tat-tiżjin) għall-provvista u għall-użu.
L-informazzjoni tal-ittikkettar kollha obbligatorja hija murija, jiġifieri l-identifikaturi talprodott, l-identità tal-fornitur, il-kelma ta’ sinjal, id-dikjarazzjonjiet ta’ periklu u ta’
prekawzjoni u l-informazzjoni obbligatorja supplimentari, b’mod partikolari informazzjoni
skont id-Direttiva 2004/42/KE dwar il-limitazzjonijiet ta’ emissjonijiet ta’
kompożizzjonijiet organiċi volatili (VOCs) minħabba l-użu ta’ solventi f’ċertu żebgħa u
lostri u prodotti ta’ lostru mill-ġdid ta’ vetturi, u inkluż il-kodiċi UFI.
Skont l-Artikolu 32(3) tas-CLP, id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u prekawzjoni ta’ lingwa
waħda jinsabu flimkien fuq it-tikketta. Minħabba li s-sustanza kimika hija fornuta lillpubbliku ġenerali, il-kwantità nominali tagħha hija pprovduta wkoll fuq it-tikketta.
Minbarra l-elementi obbligatorji tat-tikketta tidher ukoll informazzjoni supplimentari
mhux obbligatorja.
Din it-tikketta ta’ eżempju tissepara l-elementi tat-tikketta CLP mill-informazzjoni
supplimentari. L-elementi tat-tikketta CLP qegħdin f’pożizzjoni fejn jidhru aktar fuq ittikketta filwaqt li l-informazzjoni supplimentari tinsab pjuttost fil-marġini tat-tikketta. Ittesti li jirriflettu l-informazzjoni supplimentari jidhru f’ittri ftit iżgħar mill-elementi tattikketta CLP.
Id-daqs ta’ din it-tikketta huwa maħsub biex ikun ta’ 125 mm x 150 mm meta titwaħħal
fuq l-imballaġġ. Dan ifisser li t-tikketta reali tkun konsiderevolment ikbar mid-daqs
minimu tat-tikketta għal pakkett ta’ litru wieħed (52 x 74 mm) meħtieġa taħt irRegolament CLP. Id-daqs tal-pittogramma ta’ 19 mm x 19 mm huwa anqas minn 1/15
tal-erja tat-tikketta sħiħa, iżda akbar minn 1/15 tal-erja ddedikata għall-informazzjoni
meħtieġa mill-Artikolu 17 tas-CLP.
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Identifikaturi talprodotti

Kodiċi UFI

Pittogramma talperiklu

Informazzjoni
supplimentari mhux
obbligatorja

UFI: VDU1-414F-1003-1862
Kelma ta’ sinjal
Identità talfornitur

Kelma ta’ sinjal,
dikjarazzjonijiet
ta’ periklu u ta’
prekawzjoni bi
tliet lingwi

00000 00000

Informazzjoni
supplimentari obbligatorja
skont id-Direttiva VOC

Informazzjoni
supplimentari mhux
obbligatorja

Kwantità nominali
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Eżempju 6: Tikketta li tinfetaħ għal taħlita (fornuta lill-pubbliku
ġenerali)
L-eżempju ta’ hawn taħt jirrappreżenta tikketta multilingwi li tinfetaħ għal taħlita għallprovvista u għall-użu, maħsuba għall-pubbliku ġenerali.
It-tikketta għal din it-taħlita hija meħtieġa li jkollha fuqha numru kbir ta’ elementi
obbligatorji tat-tikketta CLP, jiġifieri tliet pittogrammi tal-periklu, tliet dikjarazzjonijiet ta’
periklu u diversi dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni soġġetti għall-prinċipji ta’ preċedenza.
Kien impossibbli li jitqiegħdu dawn l-elementi tat-tikketta kollha fuq il-kontenitur
immedjat minħabba l-forma u d-daqs tiegħu (kontenitur tal-plastik b’kapaċità ta’
100 ml). Il-fornitur ma jistax jakkomoda fuq tikketta standard l-informazzjoni meħtieġa
fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn il-prodott jitqiegħed fis-suq (il-Polonja).
Għalhekk, il-fornitur għażel li juża tikketta li tinfetaħ. B’dan il-mod, il-fornitur jista’
jinkludi wkoll iż-żewġ lingwi addizzjonali li huma jqisu bħala meħtieġa f’dan il-każ. Lelementi tat-tikketta huma inklużi fuq it-tikketta kif ġej:
Il-paġna ta’ quddiem
 l-isem kummerċjali jew id-deżinjazzjoni,


pittogrammi tal-periklu,



kliem bħala sinjal fil-lingwi kollha tat-tikketta,



il-kwantità nominali, kif it-taħlita hija mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku
ġenerali,



id-dettalji ta’ kuntatt tal-fornitur,



referenza għall-informazzjoni sħiħa dwar is-sigurtà fuq ġewwa (f’dan il-każ ilpaġna ta’ quddiem fiha s-simbolu ta’ vleġġa li turi li hemm informazzjoni sħiħa
dwar is-sigurtà disponibbli fil-paġni ta’ ġewwa),



il-kodiċijiet tal-pajjiż li jindikaw liema lingwi huma koperti mit-tikketta,



Kodiċi UFI.

Il-paġni ta’ ġewwa


identifikatur sħiħ tal-prodott (inklużi l-komposti perikolużi A, B u C f’dan il-każ
partikolari),



il-kelma ta’ sinjal,



id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu,



id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni,

L-informazzjoni sħiħa dwar is-sigurtà fil-paġni ta’ ġewwa tingħata f’kull lingwa
msemmija fuq il-paġna ta’ quddiem u hija mqassma wkoll skont il-lingwa. Il-kodiċijiet
tal-pajjiż jidhru fin-naħa ta’ fuq ta’ kull paġna ta’ ġewwa sabiex l-utent malajr ikun
jista’ jidentifika l-lingwa tiegħu.
Il-paġna ta’ wara (mehmuża mal-kontenitur immedjat)


l-isem kummerċjali jew id-deżinjazzjoni,



il-pittogrammi tal-periklu,



il-kelma ta’ sinjal,



il-kwantità nominali,



id-dettalji ta’ kuntatt tal-fornitur,



Kodiċi UFI.
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Kodiċi UFI
Isem
kummerċjali

Kodiċi UFI

Identifikatur talprodott inklużi tliet
komponenti perikolużi
li jikkontribwixxu
għall-klassifikazzjoni
tat-taħlita
Il-paġni ta’
ġewwa

Kelma ta’
sinjal

Kelma ta’
sinjal billingwi kollha
tat-tikketta

Il-paġna ta’
quddiem
imgeżwra
madwar ilkontenitur

Il-kodiċi tallingwa

UFI: VDU1-414F-1003-1862

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Pittogrammi
ta’ periklu

Identità talfornitur

Il-paġna ta’
wara
mehmuża sew
malkontenitur
immedjat

Kwantità
nominali

Dikjarazzjonij
iet ta’
prekawzjoni

Dikjarazzjon
ijiet ta’
periklu

Il-kodiċijiet
tal-lingwi li
jindikaw illingwi koperti
mit-tikketta

Simbolu li jinforma
lill-utent li t-tikketta
tista’ tinfetaħ u li
jindika li hemm
informazzjoni
addizzjonali
disponibbli fil-paġni
ta’ ġewwa
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6.1 Imballaġġ li huwa żgħir jew diffiċli li tittikkettah
It-tikketti ta’ eżempju f’din it-taqsima huma awtentiċi; huma applikati fuq l-imballaġġ
intern biss minħabba li l-pakkett huwa ttrasportat f’konsenji ikbar b’ittikkettar speċifiku
fuq barra skont ir-regoli dwar it-trasport ta’ prodotti perikoluża. Jekk jogħġbok kun af li
l-eżenzjonijiet mill-ittikkettar japplikaw biss jekk l-ittikkettar alternattiv fuq it-tikketti li
jinfetħu, it-tikketti li jintrabtu jew l-imballaġġ estern ma jkunx teknikament fattibbli.

Eżempju 7: Sustanza fi flixkun ta’ 8 ml (mhux għall-pubbliku ġenerali)
L-eżempju mogħti hawn taħt jirrappreżenta tikketta b’żewġ lingwi bil-Finlandiż u blIżvediż għall-imballaġġ żgħir għas-sustanza. Iż-żewġ lingwi huma meħtieġa fil-Finlandja.
Skont l-Anness VI għas-CLP, is-sustanza hija attribwita l-klassifikazzjonijiet li ġejjin:
Fjam. Lik. 2

H225 Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna

Ripr. 2

H361 Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li
għadha fil-ġuf (iddikjara l-effett speċifiku jekk magħruf)
(semmi r-rotta tal-esponiment jekk jintwera bi provi
konklużivi li l-ebda rotta oħra tal-esponiment ma
tikkawża l-periklu)

Asp. Tox. 1

H304 Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs.

STOT-RE 2

H373 Jista’ jikkawża ħsara lill-organi (semmi l-organi kollha
affettwati, jekk magħrufa) minħabba esponiment fit-tul
jew ripetut (semmi r-rotta ta’ esponiment jekk ikun
ipprovat b’mod konklużiv li l-ebda rotta oħra ta’
esponiment ma tikkaġuna l-periklu)

Irrit. tal-Ġilda 2

H315 Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda

STOT SE 3

H336 Jista’ jikkawża ħedla jew sturdament

Akwatika Kronika 2

H411 Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli
effetti dejjiema

Abbażi tal-Artikolu 17 tas-CLP, ikunu meħtieġa ħafna elementi tal-ittikkettar. Il-flixkun li
jkun fih is-sustanza jitqiegħed fis-suq individwalment. Peress li għal dan l-eżempju huwa
wieħed jassumi li l-informazzjoni tal-ittikkettar ma tistax tkun akkomodata fuq tikketta li
tinfetaħ, fuq tikketta li tintrabat jew fuq imballaġġ estern, il-fornitur jitħalla japplika leżenzjonijiet tal-imballaġġ żgħir spjegati fit-taqsima 1.5.2 tal-Anness I għas-CLP.
Għaldaqstant, id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni li jappartjenu għallklassijiet u għall-kategoriji ta’ periklu li ġejjin:
Fjam. Lik. 2, STOT-RE 2, Irrit. tal-Ġilda 2, STOT-SE 3 u Kronika Akwatika 2
jistgħu jitħallew barra mit-tikketta. Madankollu, u f’konformità mar-Regolament CLP, ilpittogrammi tal-periklu:
GHS02, GHS07, GHS08 u GHS09
inżammu għal dawn il-perikli.
Ma tapplika l-ebda eżenzjoni tal-imballaġġ żgħir għall-klassijiet u għall-kategoriji ta’
periklu li ġejjin: Ripr.2 u Asp. Tox. 1. Dan ifisser li l-pittogrammi u d-dikjarazzjonijiet ta’
periklu u ta’ prekawzjoni li jappartjenu għal dawn il-klassijiet u l-kategoriji ta’ periklu
nżammew.
Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni ovvjament tnaqqsu, skont l-Artikoli 22 u 28 tas-CLP.
Pereżempju, id-dikjarazzjoni P501 (“Armi l-kontenut/il-kontenitur fi …”) tħalliet barra
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minħabba li s-sustanza la hi fornuta lill-pubbliku ġenerali u lanqas ma hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi minbarra dawk li wieħed normalment jistenna għar-rimi ta’ sustanzi
kimiċi (ara wkoll it-taqsima 7 ta’ dan id-dokument ta’ gwida). Mis-sett oriġinali ta’
20 dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni differenti, fl-aħħar inżammet dikjarazzjoni waħda biss
(ikkombinata), jiġifieri P301+P310+P331 (“JEKK JINBELA’: Ikkuntattja minnufih lil
ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/lit-tabib. TIPPROVOKAX ir-remettar.”) finalment tibqa’ fuq
it-tikketta.
Skont l-Artikolu 32(3) tas-CLP, id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu ta’ lingwa waħda kif ukoll
id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni, rispettivament, jinsabu flimkien fuq it-tikketta. Flaħħar nett, intagħżlet il-kelma bħala sinjal “Periklu” (Finlandiż: Vaara; Żvediż: Fara),
skont ir-regola ta’ preċedenza applikabbli.

L-ebda ommissjoni, iżda firxa sħiħa
ta’ pittogrammi tal-periklu

Eżenzjonijiet tal-imballaġġ żgħir:
sett imnaqqas ta’ dikjarazzjonijiet
ta’ periklu u ta’ prekawzjoni,
miġbura flimkien fuq it-tikketta
skont il-lingwa

Jekk id-dimensjonijiet veri tat-tikketta huma ta’ 32 x 95 mm, fuqha joqogħdu erba’
pittogrammi tad-daqs minimu meħtieġ ta’ 1 cm2. Dan jaf mhux dejjem ikun possibbli
għal volumi ta’ imballaġġ saħansitra iżgħar, eż. volum ta’ flixkun ta’ 4 ml, (ara hawn
taħt). Sabiex jinżamm id-daqs minimu meħtieġ ta’ 1 cm2, għall-pittogrammi tal-periklu
f’dawn il-każijiet, id-daqs tat-tikketta jew il-volum tal-flixkun bħala tali se jkollu jiżdied.
Jista’ ma jkunx iġġustifikat li jitnaqqas id-daqs tat-tipa tat-test peress li aktarx dan se
jnaqqas il-leġibbiltà tiegħu.
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Minħabba restrizzjonijiet fl-ispazju fuq
imballaġġ ta’ volum żgħir, mhux dejjem
joqogħdu pittogrammi tad-daqs minimu
meħtieġ ta’ 1 cm2. F’dan il-każ, id-daqs
tat-tikketta jew il-volum tal-flixkun se
jkollu jiżdied.
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Eżempju 8: Sustanza solida perikoluża fi flixkun ta’ 100 ml (mhux
maħsuba għall-pubbliku ġenerali)
Dan l-eżempju jirrappreżenta tikketta ta’ lingwa waħda għal imballaġġ żgħir għal
sustanza solida Y, li hija attribwita l-klassifikazzjonijiet li ġejjin:
Oss. Sol. 2

H272 Jista’ jżid in-nar; ossidant

Karċ. 1B

H350 Jista’ jikkawża l-kanċer (semmi r-rotta ta’
esponiment jekk tingħata prova konklużiva li lebda rotta ta’ esponiment oħra ma tikkawża lperiklu)

Muta 1B

H340 Jista’ jikkawża difetti ġenetiċi (semmi r-rotta ta’
esponiment jekk tingħata prova konklużiva li lebda rotta ta’ esponiment oħra ma tikkawża lperiklu)

Ripr. 1B

H360 Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li
għadha fil-ġuf (semmi l-effett speċifiku jekk
magħruf) (semmi r-rotta ta’ esponiment jekk
tingħata prova konklużiva li l-ebda rotta ta’
esponiment oħra ma tikkawża l-periklu)

Toss. Akuta 2 (teħid mannifs)

H330 Fatali jekk jinxtamm

Toss. Akuta 3 (orali)

H301 Tossiku jekk jinbela’

STOT RE 1

H372 Jikkawża ħsara lill-organi (semmi l-organi kollha
affettwati, jekk magħrufa) minħabba esponiment
fit-tul jew ripetut (semmi r-rotta ta’ esponiment
jekk ikun ipprovat b’mod konklużiv li l-ebda rotta
oħra ta’ esponiment ma tikkawża l-periklu)

Toss. Akuta 4 (dermali)

H312 Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda

Korr. tal-ġilda 1B

H314 Jikkawża ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn

Sens. resp. 1

H334 Jista’ jikkawża sintomi ta’ allerġija jew ta’ ażma
jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk
jinxtamm

Sens. tal-ġilda 1

H317 Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda

Akwatika Akuta 1

H400 Tossiku ħafna għall-ħajja akwatika

Akwatika Kronika 1

H410 Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b’mod li
jħalli effetti dejjiema

Skont l-Artikolu 17 tas-CLP, tkun meħtieġa ħafna informazzjoni dwar l-ittikkettar. B’mod
simili għall-eżempju preċedenti, wieħed jassumi li l-fornitur jitħalla juża l-eżenzjonijiet
tal-imballaġġ żgħir spjegati fit-taqsima 1.5.2 tal-Anness I għas-CLP.
Is-sustanza Y mhijiex preżunta li hija elenkata fl-Anness VI għas-CLP, u lanqas flInventarju tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikkettar. Għaldaqstant, l-identifikaturi tal-prodott
imsemmija fl-Artikolu 18(2)(c) tas-CLP biss jeħtieġ li jiġu pprovduti, jiġifieri n-numru
CAS (jekk disponibbli, ara l-Artikolu 18(2)(d) tas-CLP) u l-isem IUPAC jew isem
internazzjonali ieħor.
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Skont l-eżenzjonijiet tal-imballaġġ żgħir spjegati fit-taqsima 1.5.2 tal-Anness I għas-CLP,
id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni li jappartjenu għall-klassijiet u għallkategoriji ta’ periklu li ġejjin biss:
Oss. Sol. 2, Toss. Akuta 4, Akwatika Akuta 1, u Akwatika Kronika 1
jistgħu jitħallew barra mit-tikketta. Dan ifisser li għall-perikli l-oħrajn kollha elenkati fuq
l-elementi kollha tat-tikketta li huma meħtieġa taħt it-Titolu II tas-CLP għandhom jidhru
fuq it-tikketta.
Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni fuq it-tikketta ta’ eżempju ta’ hawn taħt jibdew b’
“Ikseb istruzzjonijiet speċjali qabel l-użu.” Sar tnaqqis sinifikanti għad-dikjarazzjonijiet
ta’ prekawzjoni, fuq il-bażi tal-Artikoli 22 u 28 tas-CLP. Wara l-applikazzjoni tależenzjonijiet għall-imballaġġ żgħir u l-għażla tas-sett tal-aktar xieraq ta’ dikjarazzjonijiet
ta’ prekawzjoni, ħames dikjarazzjonijiet (ikkombinati) biss intgħażlu għat-tikketta, minn
madwar 30 dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni.
Minbarra d-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u ta’ prekawzjoni, huma meħtieġa ħames
pittogrammi differenti ta’ periklu għat-tikketta, jiġifieri GHS03, GHS05, GHS06, GHS08 u
GHS09.

Minħabba s-severità tal-perikli, mhuwiex
possibbli li jsir tnaqqis sostanzjali taddikjarazzjonijiet ta’ periklu.
Madankollu, in-numru ta’ dikjarazzjonijiet
ta’ prekawzjoni tnaqqas b’mod sostanzjali.
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Eżempju 9: Tikketta tal-provvista u tat-trasport għal pakkett wieħed
(mhux maħsub għall-pubbliku ġenerali)
Dan l-eżempju juri d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 33(3) tas-CLP, u jirrappreżenta tikketta
għal taħlita perikoluża li hi attribwita l-klassifikazzjonijiet li ġejjin:
Fjam. Lik. 2

H225 Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna

Toss. Akuta (dermali) 3

H311 Tossiku meta jmiss mal-ġilda

Irrit. tal-ġilda 2

H315 Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda.

STOT SE 3

H335 Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja

STOT SE 3

H336 Jista’ jikkawża ħedla jew sturdament

STOT RE 2

H373 Jista’ jikkawża ħsara lill-organi (semmi l-organi kollha
affettwati, jekk magħrufa) minħabba esponiment fit-tul
jew ripetut (semmi r-rotta ta’ esponiment jekk ikun
ipprovat b’mod konklużiv li l-ebda rotta oħra ta’
esponiment ma tikkaġuna l-periklu)

Asp. Toss. 1

H304 Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tannifs

Akwatika Akuta 1

H400 Tossiku ħafna għall-ħajja akwatika

Akwatika Kronika 1

H410 Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli
effetti dejjiema

It-taħlita hija maħsuba biex tiġi fornuta f’imballaġġ wieħed, bħal reċipjent ta’ 200 litru.
Dan ifisser li kemm is-CLP kif ukoll l-elementi tat-tikketta ta’ trasport għandhom jidhru
fuq l-imballaġġ. It-taħlita hija maħsuba għall-użu industrijali u mhijiex maħsuba biex
tintuża mill-pubbliku ġenerali.
F’dan il-każ, il-fornitur għażel li jinkludi l-elementi u l-marki tat-tikketta tat-trasport
flimkien mal-elementi tal-ittikkettar CLP fuq tabella konġunta. Din it-tikketta komuni u ddaqs tat-tipa se jkunu kbar biżżejjed biex ikunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet
stabbiliti fil-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi bitTriq (ADR) li ġie implimentat fl-UE permezz tad-Direttiva 2008/68/KE.
Fir-rigward ta’ pittogrammi ta’ periklu CLP GHS06, GHS07 u GHS09, GHS06 biss jeħtieġ
li tidher, skont ir-regola ta’ preċedenza stabbilita fl-Artikolu 26(1)(b) tas-CLP.
Madankollu, il-fornitur neħħa l-pittogrammi tal-periklu CLP GHS06, GHS09 u GHS02,
peress li l-klassijiet u l-kategoriji ta’ periklu sottostanti diġà huma koperti millpittogrammi tat-trasport korrispondenti.
F’dan l-eżempju, l-UFI jiġi indikat fuq it-tikketta. Madankollu, għat-taħlitiet perikolużi li
huma soġġetti għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni skont l-Artikolu 45 tas-CLP u għal
użu industrijali, l-UFI jista’, alternattivament, jiġi indikat fl-SDS biss.
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Identifikatur
tal-prodott
Identifikatur
tal-prodott
inklużi sustanzi
li
jikkontribwixx
u għallklassifikazzjoni
tat-taħlita
bħala tossika
akuta, STOT-RE
u tossika blaspirazzjoni

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoniji
et ta’ periklu

Dikjarazzjoniji
et ta’
prekawzjoni

Spazju għal
aktar
informazzjoni
supplimentari
(eż.
struzzjonijiet
għall-użu)

Kodiċi UFI

77
Pittogrammi
tal-periklu
CLP

Tikkettar tattrasport

TOXIFLAM
(Fih X, Y)
UFI: VDU1-414F-1003-1862

Periklu
Likwidu u fwar li jaqbdu malajr.
Tossiku meta jmiss mal-ġilda.
Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda.
Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja.
Jista’ jikkawża ħsara lill-fwied, testis minn esponiment fittul jew ripetut.
Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs.
Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b’mod li jħalli
effetti dejjiema.
Jista’ jikkawża ħedla jew sturdament.
Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.
Ilbes ingwanti u lbies protettivi u protezzjoni għall-għajnejn.
JEKK JINBELA’: Ikkuntattja minnufih lil ĊENTRU TALAVVELENAMENT/lit-tabib.
TIPPROVOKAX ir-remettar.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Armi l-kontenitur fil-punt ta’ ġbir muniċipali.

Ara l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà għal aktar dettalji dwar użu sigur.

UNXXXX
[Isem tat-Trasbord Proprju]

Manifatturat minn
Identità talfornitur

Kumpanija X,
Triq Y,
Belt Z
Kodiċi 00000,
Tel: +49(0)0000000000
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Eżempju 10: L-Ittikkettar ta’ taħlita li tiġi ttrasportata fuq l-art
f’imballaġġ estern u intern (mhux intiża għall-pubbliku ġenerali)
Dan l-eżempju juri l-ittikkettar ta’ taħlita ttrasportata kklassifikata bħala:
Fjam. Lik. 3

H226 Likwidu u fwar li jaqbdu

Toss. Akuta 4

H312 Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda

Toss. Akuta 4

H332 Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm

Irrit. tal-Ġilda 2

H315 Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda.

It-taħlita hija inkluża f’imballaġġ intern (fliexken) li mbagħad tinsab f’imballaġġ estern
(kaxxa) li mhuwiex trasparenti. It-taħlita hija maħsuba għal utenti professjonali u
mhijiex maħsuba biex tintuża mill-pubbliku ġenerali.

Imballaġġ
intern

Pittogrammi
ta’ periklu
CLP

Identifikatur
tal-prodott

UFI: VDU1–414F
1003-1862

Kodiċi UFI

Kelma ta’
sinjal

Imballaġġ
estern

Dikjarazzjonij
iet ta’ periklu

Dikjarazzjonij
iet ta’
prekawzjoni

Identità talfornitur

Għal imballaġġ estern hija
meħtieġa biss t-tikketta tattrasport (l-ittikkettar ta’ CLP
huwa fakultattiv).
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Eżempju 11: L-ittikkettar ta’ taħlita li tiġi ttrasportata fuq l-art
f’imballaġġ wieħed (mhux maħsuba għall-pubbliku ġenerali)
Dan l-eżempju juri d-dispożizzjonijiet li huma relatati mal-ittikkettar ta’ imballaġġ waħdu
skont l-Artikolu 33(3) tas-CLP. Dan huwa eżempju ta’ taħlita li hija kklassifikata u
ttikkettata skont ir-regoli dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi u skont ir-Regolament
CLP. It-taħlita tiġi ttrasportata fuq l-art f’imballaġġ wieħed (bittija). Mhijiex maħsuba
biex tintuża mill-pubbliku ġenerali.
F’dan l-eżempju l-informazzjoni sħiħa dwar l-ittikkettar CLP hija pprovduta permezz ta’
tikketta separata, minbarra l-informazzjoni dwar l-ittikkettar tat-trasport (verżjoni 1).
Il-pittogramma tal-periklu CLP GHS09 tista’ titħalla barra mill-imballaġġ minħabba li hija
relatata mal-istess perikli bħall-marka tat-trasport “siġra mejta – ħuta mejta”
(verżjoni 2).
Peress li t-taħlita hija perikoluża għall-ambjent biss, UFI mhuwiex meħtieġ.
Verżjoni 1:

Imballaġġ wieħed blittikkettar tat-trasport ...

U

...u l-informazzjoni dwar littikkettar CLP

Taħlita Z

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

N

(Fih X)
UN 3082 SUSTANZA
PERIKOLUŻA GĦALL-AMBJENT,
LIKWIDU, N.O.S.
(Fih X)

Twissija
Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi
b’mod li jħalli effetti dejjiema
Evita r-rilaxx fl-ambjent. Iġbor it-tixrid. Armi lkontenut/il-kontenitur f’kumpanija lokali għarrimi tal-iskart.
Kontenut VOC: Il-limitu tal-UE għal dan il-prodott
huwa (kat. A/d): 300 g/l. Dan il-prodott fih mass
299 g/l VOC.

Informazzjoni
supplimentari obbligatorja
skont id-Direttiva VOC

Kumpanija X, Triq Y, Belt Z,
Kodiċi 00000,
Tel: +49(0)0000000000
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Verżjoni

Imballaġġ wieħed blittikkettar tat-trasport ...

U
N

2:

... u l-informazzjoni dwar littikkettar CLP mingħajr ilpittogramma tas-CLP
GHS09 għall-perikli
akwatiċi

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

Taħlita Z
(Fih X)

UN 3082 SUSTANZA
PERIKOLUŻA GĦALL-AMBJENT,
LIKWIDU, N.O.S.
(Fih X)

Twissija
Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi
b’mod li jħalli effetti dejjiema
Evita r-rilaxx fl-ambjent. Iġbor it-tixrid. Armi lkontenut/il-kontenitur f’kumpanija lokali għarrimi tal-iskart.
Kontenut VOC: Il-limitu tal-UE għal dan ilprodott huwa (kat. A/d): 300 g/l. Dan il-prodott
fih mass 299 g/l VOC.

Informazzjoni
supplimentari obbligatorja
skont id-Direttiva VOC

Kumpanija X, Triq Y, Belt Z,
Kodiċi 00000,
Tel: +49(0)0000000000
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6.2 Każ speċifiku: tikkettar ta’ prodotti b’żewġ komponenti
F’ċerti każijiet speċifiċi, l-imballaġġ tal-prodott jista’ tant ikun uniku li jkun diffiċli li
jissodisfa r-rekwiżiti tal-ittikkettar CLP. Eżempji ta’ sitwazzjonijiet bħal dawn huma
mogħtija hawn taħt. Jekk jogħġbok kun af li l-eżempji juru biss l-aspetti ġenerali talittikkettar ta’ prodotti b’żewġ komponenti u mhumiex maħsuba li jirrappreżentaw l-għażla
t-tajba tal-elementi tat-tikketta xierqa.

Jekk jogħġbok innota:
Jista’ jkun hemm bżonn ta’ ġudizzju ta’ każ b’każ meta jiġu stabbiliti r-rekwiżiti talittikkettar għal imballaġġi simili u uniċi. L-informazzjoni ma għandhiex tħawwad lillutent u t-tikketta għandha tkun tinftiehem faċilment.

Eżempju 12: Tikkettar ta’ adeżiv b’żewġ komponenti mibjugħa bħala kitt

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Il-figura ta’ hawn taħt turi eżempju ta’ adeżiv popolari ta’ żewġ komponenti mibjugħ bħala
kitt li jikkonsisti f’żewġ taħlitiet, jiġifieri reżina epossidika (il-Parti A) u sustanza li twebbes
(il-Parti B). Iż-żewġ taħlitiet jitqiegħdu f’kontenituri separati li jitwaħħlu flimkien u
jinbiegħu bħala kitt f’imballaġġ estern trasparenti. Meta jintużaw, il-kontenut taż-żewġ
kontenituri jitħallat wara jew matul l-estrużjoni. Il-Parti A u l-Parti B jirreaġixxu sabiex
jipproduċu taħlita finali li tista’ tintuża bħala adeżiv għal firxa wiesgħa ta’ materjali.
F’din it-tip ta’ sitwazzjoni jridu jitwaħħlu żewġ tikketti separati mal-kontenituri (tikketta
waħda għal kull taħlita (f’kontenitur)). L-informazzjoni dwar il-periklu pprovduta fuq ittikketta trid tkun relatata mal-forma/mal-istati fiżiċi li fihom jitqiegħdu fis-suq iż-żewġ
taħlitiet (il-Parti A u l-Parti B). L-imballaġġ estern tal-kitt sħiħ ma għandux bżonn ikollu
tikketti, peress li huwa trasparenti u jippermetti li l-imballaġġ intern (iż-żewġ kontenituri)
ikun jidher ċar.
Jekk il-prodott iffurmat matul l-użu finali jkun perikoluż (b’karatteristiċi differenti mittaħlitiet fil-kontenituri), iridu jiġu pprovduti biżżejjed struzzjonijiet lill-utent sabiex ikun
jista’ jużah b’mod sigur. Pereżempju, l-istruzzjonijiet jistgħu jiġu pprovduti fuq it-tikketta
jew bħala fuljett separat fil-pakkett.
Jekk tali prodott ma jkunx maħsub għall-pubbliku ġenerali, għandhom jiġu pprovduti żewġ
SDSs separati sabiex l-utenti jkunu jistgħu jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom
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b’rabta mal-ġestjoni tar-riskji li jirriżultaw mill-użu tal-prodott ta’ reazzjoni li jseħħu malużu finali taż-żewġ taħlitiet (jiġifieri l-adeżiv).
Peress li l-adeżiv fl-eżempju huwa kklassifikat ukoll bħala perikoluż, l-informazzjoni
rilevanti dwar il-miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji għandha tiġi pprovduta fl-SDSs.
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Eżempju 13: Tikkettar ta’ skartoċċ koassjali
Skartoċċ koassjali jikkonsisti minn tubu ċentrali mdawwar b’tubu “doughnut” fuq barra
għat-tixrid konsistenti b’żewġ komponenti bi proporzjon speċifikat tal-komponenti (ara lfiguri hawn taħt). Normalment, iż-żewġ taqsimiet tal-iskartoċċ għandhom il-pistuni bilforma (moulded pistons) tagħhom stess. Hekk kif iż-żewġ pistuni jiġu mbuttati, iż-żewġ
komponenti jiġu mbuttati flimkien biex jitħalltu u jirreaġixxu minn żennuna statika tattaħlit. Valvolu ta’ kontroll li jinsab fil-post tal-ħruġ jipprevjeni kontaminazzjoni inkroċjata.
Plejt diviżorju jżomm il-komponenti separati sakemm ma jaslu sal-punt ta’ ħruġ tażżennuna.

Komponent A
Pistuni

Komponent B

Tubu taċċentru
Skartoċċ

Post tal-ħruġ
koassjali

Skartoċċ
koassjali

Żennuna
tat-taħlit
statika

Fil-każ ta’ skartoċċ koassjali, hemm imballaġġ estern — kontenitur wieħed viżibbli għallutent. Biex jiġi żgurat l-użu sigur tal-prodott b’żewġ komponenti fl-iskartoċċ, huwa dan
għandu jkun ittikkettat b’tikketta CLP waħda fiżika fejn l-elementi tat-tikketta għal kull
taħlita tal-komponent ikunu separati b’mod ċar biex issir differenza bejniethom.
L-elementi obbligatorji li ġejjin tat-tikketta CLP għandhom jintwerew (fejn applikabbli)
b’mod separat għal kull taħlita ta’ komponenti:


l-identifikatur tal-prodott tat-taħlita tal-komponent,



il-pittogrammi tal-periklu,



il-kelma ta’ sinjal,



id-dikjarazzjonijiet ta’ periklu,



id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni,



il-kodiċi UFI.

Elementi obbligatorji oħrajn tat-tikketta CLP bħall-identifikazzjoni tal-fornitur, l-isem
kummerċjali u ċerta informazzjoni supplimentari jistgħu jintwerew darba fuq it-tikketta.
Jekk it-taħlita mħallta finali mhijiex ikklassifikata bħala perikoluża, mhux meħtieġ li tiġi
inkluża informazzjoni addizzjonali fl-istruzzjonijiet dwar l-użu.
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Jekk it-taħlita mħallta finali hija aktar perikoluża mit-taħlitiet tal-komponent individwali,
jew ikollha perikli li ma kinux diġà ġew indirizzati fuq it-tikketta, allura, l-informazzjoni
dwar dan se tkun teħtieġ li tiġi inkluża fl-istruzzjonijiet dwar l-użu (eż. fuq it-tikketta jew
fuq l-imballaġġ estern) u fit-Taqsima 2.3 tal-SDS(s).
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Isem
kummerċja
li

Isem kummerċjali

Tip ta’
prodott

ADEŻIV TAL-ANKRAR TAL-MATURAZZJONI MALAJR

Kelma ta’
sinjal għal
taħlita talKomponent
A

Komponent A
Periklu

Pittogrammi
ta’ periklu
għal taħlita
talKomponent
A

Komponent B
Twissija

Pittogrammi
ta’ periklu
għal taħlita
talKomponent
B

UFI: VDU1-414F-1003-1862

Kwantità
nominali

Dikjarazzjonij
iet ta’
prekawzjoni
għal taħlita
talKomponent A

Jinkludi: Sustanza Y. Jista’ jikkawża reazzjoni
allerġika tal-ġilda Jagħmel irritazzjoni serja għallgħajnejn. Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi
b’mod li jħalli effetti dejjiema.
Evita
li
tibla’
bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej. Evita r-rilaxx flambjent. Ilbes ingwanti ta’ protezzjoni/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ. Jekk ikun hemm
irritazzjoni jew raxx tal-ġilda: Ħu parir mediku. Jekk lirritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ħu parir mediku.
Neħħi l-ħwejjeġ ikkontaminati u aħsilhom qabel ma
terġa’ tużahom.

Dikjarazzjoniji
et ta’ periklu
għal taħlita talKomponent B
Dikjarazzjonij
iet ta’
prekawzjoni
Għal taħlita
talKomponent B

Ikkonsulta l-Iskeda tad-Data dwar il-Prodott u l-Iskedi ta’
data ta’ sigurtà lokali l-aktar attwali qabel kwalunkwe
użu.
Temperatura

Ħin tal-ġel

+30°C
+ 25 °C — + 30 °C
+ +20°C — + +25°C
+10°C — +20°C
+5°C — +10°C
+5°C
–10°C 1

4 min
4 min
5 min
6 min
10 min
18 min
30 min

1

Identità talfornitur

Dikjarazzjoniji
et ta’ periklu
għal taħlita talKomponent A

UFI: E600-30P1-S00Y-5079

Kelma ta’
sinjal għal
taħlita talKomponent
B

Kodiċi talUFI għal
taħlita talKomponent
B

Jinkludi: Sustanza X. Likwidu u fwar li jaqbdu. Jista’
jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs.
Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda. Jagħmel irritazzjoni serja
għall-għajnejn.
Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar,
fjammiet mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx. Ilbes
ingwanti
ta’
protezzjoni/protezzjoni
għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ. JEKK JINBELA’:
Ikkuntattja
minnufih
liċ-ĊENTRU
TALAVVELENAMENT/lit-tabib. JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew
fuq ix-xagħar): Inża’ minnufih l-ilbies ikkontaminat kollu.
Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer. TIPPROVOKAX irremettar. F’każ ta’ nar: Uża r-ramel niexef, kimika niexfa
jew fowm reżistenti għax-xorb biex titfi.

Spazju għal
aktar
informazzjoni
supplimentari
(eż.
struzzjonijiet
għall-użu)

Żmien għallippreservar
35 min
40 min
50 min
85 min
145 min
145 min
24 siegħa

Temperatura minima tal-iskartoċċ: +5°C

Kumpanija X
Triq Y,
Belt Z
Kodiċi 01234
Pajjiż
Tel: +01(0)234567890
www.companyx.com

300 ml
500 g
L-aħjar qabel it-tmiem ta’ XX/2019

00000 00000

Kodiċi UFI
għal taħlita
talKomponent
A
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7. Gwida dwar l-għażla tad-dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni għat-tikketta ta’ periklu CLP
7.1 Introduzzjoni
Fuq il-bażi tal-GHS tan-NU, ir-Regolament CLP jattribwixxi dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni
lill-klassijiet kollha ta’ periklu għall-iskop tal-forniment u l-użu sigur ta’ sustanza jew
taħlita. Fuq il-bażi tal-Artikolu 4 tas-CLP, il-fornituri għandhom jagħżlu dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni għat-tikketta ta’ periklu CLP.
Il-fornituri jistgħu jkunu dawn li ġejjin:






manifatturi jew importaturi ta’ sustanzi,
importaturi ta’ taħlitiet;
utenti downstream ta’ sustanzi jew taħlitiet (inklużi formulaturi),
distributuri (inklużi bejjiegħa bl-imnut) ta’ sustanzi jew taħlitiet, u/jew
produtturi jew importaturi ta’ oġġetti splussivi kif definit fit-taqsima 2.1 talAnness I għas-CLP.

L-għażla ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni trid issir fuq il-bażi tal-Artikoli 22 u 28 tas-CLP
u l-Anness IV għas-CLP:
Artikolu 22
Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni
1. It-tikketta għandha tinkludi d-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rilevanti.
2. Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għandhom jintgħażlu minn dawk imniżżla fittabelli fil-Partijiet 2 sa 5 tal-Anness I bl-indikazzjoni tal-elementi tat-tikketta għal
kull klassi ta’ periklu.
3. Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għandhom jintgħażlu skont il-kriterji mniżżla filParti 1 tal-Anness IV filwaqt li jitqiesu d-dikjarazzjonijiet ta’ periklu u l-użu jew l-użi
maħsub(a) jew identifikat(i) tas-sustanza jew it-taħlita.
4. Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għandhom jiġu fformulati skont il-Parti 2 talAnness IV.
Artikolu 28
Prinċipji ta’ preċedenza għad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni
1. Fejn l-għażla tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni tirriżulta f’ċerti dikjarazzjonijiet
ta’ prekawzjoni li jkunu żejda jew bla bżonn b’mod ċar minħabba s-sustanza, ittaħlita jew l-imballaġġ speċifiċi, tali dikjarazzjonijiet għandhom jitħallew barra minn
fuq it-tikketta.
2. Fejn is-sustanza jew it-taħlita hija fornuta lill-pubbliku ġenerali, dikjarazzjoni ta’
prekawzjoni waħda li tindirizza r-rimi ta’ dik is-sustanza jew it-taħlita, kif ukoll irrimi tal-imballaġġ, għandha tidher fuq it-tikketta, ħlief jekk ma tkunx meħtieġa
skont l-Artikolu 22. Fil-każijiet l-oħrajn kollha, dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni li
tindirizza r-rimi m’għandhiex tkun meħtieġa, fejn ikun ċar li r-rimi tas-sustanza jew
it-taħlita jew l-imballaġġ ma jippreżentax periklu għas-saħħa tal-bniedem jew għallambjent.
3. Ma jistgħux jidhru aktar minn sitt dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni fuq it-tikketta,
ħlief jekk dan ma jkunx neċessarju biex ikunu riflessi n-natura u s-severità talperikli.
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Anness IV

“Fl-għażla tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni skont l-Artikoli 22 u 28(3), il-fornituri
jistgħu jgħaqqdu d-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni fit-tabelli [tal-Anness IV], waqt li
jqisu li l-pariri ta’ prekawzjoni jkunu ċari u jinftiehmu. (...).”

La l-GHS tan-NU u lanqas ir-Regolament CLP ma jipprevedu regoli ċari dwar kif għandhom
jintgħażlu dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għat-tikketta (apparti d-dispożizzjonijiet talArtikoli 22 u 28 tas-CLP u l-istruzzjonijiet bażiċi mogħtija fil-kolonni li jispeċifikaw ilkundizzjonijiet għall-użu fit-Tabelli 6.1-6.5 tal-Anness IV għas-CLP).
Min-naħa l-oħra, l-għadd ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni taħt ir-Regolament CLP/GHS
tan-NU żdied b’aktar mid-doppju meta mqabbel mal-għadd ta’ frażijiet-S taħt id-DSD.
F’sitwazzjoni fejn ir-regoli tal-għażla jkunu neqsin, sustanza perikoluża medja elenkata flAnness VI għas-CLP tista’ tiġi attribwita faċilment għal aktar minn 20 dikjarazzjoni ta’
prekawzjoni fuq it-tikketta, fuq il-bażi tal-perikli tas-sustanza (ara t-taqsima 3.4 ta’ dan
id-dokument ta’ gwida). Normalment, ir-Regolament CLP jirrikjedi li mhux aktar minn sitt
dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għandhom jidhru fuq it-tikketta, sakemm mhux neċessarji
biex jirriflettu n-natura u s-severità tal-perikli. Għaldaqstant, irid isir tnaqqis sostanzjali
tan-numru ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni, fuq il-bażi ta’ regoli tal-għażla effettivi.

7.2 Metodoloġija
L-għażla tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni skont ir-Regolament CLP hija bbażata fuq:


id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 22 u 28 tas-CLP, u



l-istruzzjonijiet bażiċi pprovduti fil-kolonni li fihom il-kundizzjonijiet għall-użu fitTabelli 6.1-6.5 tal-Anness IV għas-CLP, u



l-istruzzjonijiet imsemmija direttament taħt id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni fittabelli tal-għażla (ara t-taqsima 7.3 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).

L-approċċ li ġej intgħażel għall-għażla tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni skont irRegolament CLP:


Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni51 għandhom jintgħażlu skont ir-regoli spjegati
fl-Artikolu 28 u fil-Parti 1 tal-Anness IV għas-CLP;



L-għażla tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għandha tqis il-perikli sottostanti u lkundizzjonijiet identifikati jew previsti għall-użu ta’ sustanza jew ta’ taħlita;



Jekk il-kontenut taż-żewġ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni jkun duplikazzjoni ovvja,
għandha tintgħażel biss id-dikjarazzjoni l-aktar rilevanti;



L-assenjazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni ssegwi sistema ta’ “dwal tattraffiku”. Il-kundizzjonijiet għall-użu deskritti f’dan id-dokument ta’ gwida
jiddistinwgu bejn dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni li huma “rrakkomandati ħafna”,
“rrakkomandati”, “fakultattivi” u “m’għandhomx jintużaw” għat-tikketta ta’ periklu;



Rakkomandazzjoni partikolari għandha titqies fid-dawl tal-kundizzjonijiet oriġinali
għall-użu CLP speċifikati taħt id-dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni rilevanti fit-tabelli talgħażla:

B’mod korrispondenti iżda mhux dejjem identiku għall-eks frażijiet ta’ sigurtà (il-frażijiet S) skont
id-DSD.
51
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Żewġ gruppi fil-mira, jiġifieri l-pubbliku ġenerali u l-utenti industrijali/professjonali
huma speċifikati fir-Regolament CLP. Meta ma hemm l-ebda speċifikazzjoni
espliċita tal-grupp fil-mira, il-kundizzjonijiet għall-użu japplikaw kemm għallpubbliku ġenerali kif ukoll għal utenti industrijali/professjonali.



Meta l-użu ta’ dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni partikolari jkun (ferm) rakkomandat
iżda jkunu indikati ċerti eżenzjonijiet (il-kundizzjoni “sakemm”), din ma għandhiex
tintuża meta jkunu japplikaw il-kundizzjonijiet speċifikati fil-klawżola “sakemm”:
Pereżempju:
P264 (“Aħsel … sew wara li timmaniġġjah”) għall-klassi ta’ periklu
Korrużjoni tal-ġilda 1 ma għandhiex tintuża għal utenti
industrijali/professjonali meta P280 (“Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ”) diġà tkun
intgħażlet għat-tikketta ta’ periklu tas-sustanza jew tat-taħlita.
Viċi versa, meta dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni tkun fakultattiva biss, għandha
tintuża meta jkunu japplikaw il-kundizzjonijiet speċifikati fil-klawżola “sakemm”:
Pereżempju:
P410 (“Ipproteġi mid-dawl tax-xemx”) għall-klassi ta’ periklu Il-gassijiet
taħt pressjoni għandha tiġi applikata f’każ li l-gassijiet deskritt jkunu
soġġetti għal dekompożizzjoni jew polimerizzazzjoni (bil-mod).



L-istess bħall-inċiż preċedenti, fejn l-użu ta’ dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni partikolari
huwa (ferm) rakkomandat taħt ċerti kundizzjonijiet biss, ma għandux jintuża fejn
dawn il-kundizzjonijiet ma japplikawx:
Pereżempju:
P260 (“Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej”) ma tkunx
rakkomandata għal sustanzi jew taħlitiet korrużivi għall-ġilda fejn ma
jkunx hemm probabbiltà li jkun hemm teħid man-nifs (eż. għal
sustanzi/taħlitiet li mhumiex volatili u fejn ma jkunx hemm partiċelli jew
raxx li jistgħu jinġibdu man-nifs waqt l-użu).



Għal xi perikli, normalment jeħtieġ li jiġi rrakkomandat l-użu ta’ ħafna
dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni speċifiċi. B’konsegwenza, l-għadd ta’
dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni fuq it-tikketta jaqbeż faċilment in-numru fil-mira
ta’ sitta anke għal sustanzi sempliċi.
Min-naħa l-oħra, it-tikketta, kif imqabbla mal-SDS, mhux dejjem tkun l-uniku mezz
u l-aktar wieħed xieraq biex iwassal messaġġ lil utenti industrijali/professjonali, eż.
għal P241 (“Uża tagħmir elettriku/ta’ ventilazzjoni/ta’ dawl/.../ li jiflaħ għal
splużjoni.”). F’dawn il-każijiet, il-gwida tirreferi wkoll għall-SDS, normalment billi
tqiegħed rakkomandazzjoni kemm għat-tikketta kif ukoll għall-SDS. Irrakkomandazzjoni għall-inklużjoni fuq it-tikketta mbagħad tiġi “aktar dgħajfa” milli
għall-SDS, ara pereżempju P241 għal likwidi li jaqbdu jew P373 (“TIPPRUVAX TITFI
n-nar meta n-nar jilħaq l-isplussivi”) għal perikli splussivi. F’ċerti każijiet huwa
rakkomandat ukoll li d-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rilevanti jitqiegħdu fittaqsima rilevanti tal-SDS biss;
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Fir-rigward tal-perikli fiżiċi għandu dejjem jiġi ddeterminat jekk is-sustanzi jew ittaħlitiet li juru dawn il-perikli humiex fornuti lil jew immaniġġjati mill-pubbliku
ġenerali. Meta dan ma jkunx il-każ, l-użu ta’ dikjarazzjonijiet ulterjuri ta’
prekawzjoni jista’ ma jibqax jingħata prijorità (rakkomandazzjoni “aktar dgħajfa”);



Għal ċerti klassijiet ta’ periklu elenkati fit-Tabella 6.5 tal-Anness IV, ir-Regolament
CLP jeħtieġ tal-inqas dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni waħda li tirrigwarda r-rimi ta’
sustanzi jew taħlitiet fornuta lill-pubbliku ġenerali, kif imsemmi skont lArtiklu 28(2) tas-CLP;



Meta jkun propost li jiġu kkombinati żewġ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni jew
aktar li jistgħu jintużaw waħedhom ukoll, il-kundizzjonijiet tal-użu jispeċifikaw
“(ferm) rakkomandati, flimkien ma’ Pxxx”:
Pereżempju:
“Ferm rakkomandati, flimkien ma’ P302 + P352 (“JEKK JIĠI FUQ IL-ĠILDA:
Baħbaħ b’ħafna ilma/…”) għal P310 (“Ikkuntattja minnufih ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…”) għall-klassi ta’ periklu Toss. Akuta: 1 u 2 (dermali).
Tali dikjarazzjonijiet ikkombinati għandhom jingħaddu bħala dikjarazzjoni ta’
prekawzjoni waħda.



Gwida addizzjonali hija pprovduta għall-applikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni P101 (“Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew
it-tikketta tal-prodott fil-qrib”), P102 (“Żommu ‘l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh
it-tfal”) u P103 (“Aqra t-tikketta qabel l-użu”) għal sustanzi u taħlitiet perikolużi
fornuti lill-pubbliku ġenerali (ara t-tabella fit-taqsima 7.3.1 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).

Ta’ min jgħid li għal sustanzi u għal taħlitiet li huma kklassifikati għal perikli fiżiċi, għassaħħa u ambjentali, għażla bbażata fuq ir-regoli spjegati f’dan id-dokument ta’ gwida
xorta tista’ twassal għal sett finali li jeċċedi b’mod sinifikanti n-numru fil-mira ta’ sitt
dikjarazzjonijiet għat-tikketta (ara l-Eżempju C fit-taqsima 7.4 ta’ dan id-dokument ta’
gwida). Anke jekk dan jista’ fil-prinċipju jiġi ġġustifikat bl-Artikolu 28(3) tas-CLP, tibqa’ lmistoqsija jekk l-ammont ta’ informazzjoni dwar l-ittikkettar jistax xorta jinftiehem, b’mod
partikolari meta jidhru dikjarazzjonijiet ikkombinati li jkunu twal.
Għaldaqstant, meta wieħed jivverifika s-sett ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni magħżula
fuq il-bażi ta’ dan id-dokument ta’ gwida, huwa propost li jitqiesu l-prinċipji li ġejjin:


ċerti dikjarazzjonijiet ta’ prevenzjoni u ta’ rispons jipprovdu pariri aktar urġenti
minn dikjarazzjonijiet oħrajn, peress li azzjoni rapida tista’ tkun kruċjali.
Għaldaqstant, meta dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni simili bi prijoritajiet differenti
jiġu assenjati minħabba perikli differenti, għandha tintgħażel id-dikjarazzjoni ta’
prekawzjoni l-aktar strinġenti. Dan il-ġudizzju jista’ jsir biss fuq bażi ta’ każ b’każ u
jkun jiddependi ħafna mill-perikli involuti:

Pereżempju:
Għal sustanza kklassifikata bħala tossika akuta u karċinoġenika, l-ewwel miżuri
ta’ għajnuna għal tossiċità akuta se jieħdu preċedenza fuq l-effetti aktar fit-tul,
jiġifieri P310 (“Ikkuntattja minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…”) se
tieħu preċedenza fuq P311 (“Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…”),
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P312 (“Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk tħossok ma
tiflaħx”) u P313 (“Ikkonsulta tabib”).


it-tneħħija ta’ dikjarazzjonijiet li jidhru anqas urġenti mit-tikketta u t-tqegħid
tagħhom fl-SDS tkun għażla aħjar;



sabiex jitnaqqas in-numru ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni, il-kontenut taddikjarazzjoni ta’ periklu jista’ jiġi kkunsidrat ukoll:

Pereżempju:
P222 (“Tħallix li jkun hemm kuntatt mal-arja”) għall-klassijiet ta’ periklu likwidi
Piroforiċi u solidi Piroforiċi tista’ titħalla barra peress li ntużat id-dikjarazzjoni ta’
periklu H250 (“Jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.”).
Meta tkun trid tiġi kkumpilata SDS, id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni magħżula għattikketta ta’ periklu tas-CLP għandhom jiġu inklużi fl-SDS, taħt l-intestatura 2.2 “Elementi
tat-tikketta” (ara l-Gwida dwar il-kumpilazzjoni ta’ skedi ta’ data ta’ sigurtà). Iddikjarazzjonijiet li jitneħħew jistgħu jiġu introdotti taħt l-intestaturi rilevanti tal-SDS
minflok, biex jipprovdu lill-utent industrijali jew professjonali b’informazzjoni suffiċjenti
biex jimmaniġġja s-sustanza jew it-taħlita b’mod sigur.

7.3 Tabelli tal-għażla
It-tabelli tal-għażla ta’ hawn taħt (it-taqsimiet 7.3.1 sa 7.3.5 ta’ dan id-dokument ta’
gwida) isegwu l-format kif ipprevedut fit-Taqsima 3 tal-Anness 3 għall-GHS tan-NU. Ittabelli huma organizzati skont il-klassi u l-kategorija ta’ periklu kif xieraq.
Dan id-dokument ta’ gwida jibni fuq id-dispożizzjonijiet ġeneriċi stabbiliti fl-Artikoli 22 u 28
tas-CLP kif ukoll fuq l-istruzzjonijiet bażiċi pprovduti fil-kolonni li jinkludu l-kundizzjonijiet
għall-użu fit-Tabelli 6.1-6.5 tal-Anness IV għas-CLP. Dan jikkunsidra i.a. l-użi maħsuba u lkaratteristiċi fiżiċi tas-sustanza jew tat-taħlita.
Il-kundizzjonijiet oriġinali ta’ CLP għall-użu jidhru bl-iswed taħt id-dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni rilevanti fit-tabelli tal-għażla ta’ hawn taħt. B’kuntrast, il-kundizzjonijiet li
jikkostitwixxu gwida tal-UE huma mmarkati b’asterisk () u bil-blu, sabiex ikunu distinti
mill-kundizzjonijiet tal-użu oriġinali tas-CLP (ara wkoll il-kolonni li jinkludu l-kundizzjonijiet
għall-użu fit-Tabelli 6.1–6.5 tal-Anness IV għas-CLP).
Meta tidher linja djagonali jew marka djagonali “/” f’test ta’ dikjarazzjoni ta’
prekawzjoni, din tindika li trid issir għażla bejn il-frażijiet isseparati minnha:
Pereżempju:
P280 (“Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ) tista’ tkun: “Ilbes protezzjoni għall-għajnejn”
jew “Ilbes protezzjoni għall-għajnejn u għall-wiċċ”.
Meta jidhru tliet puntini “...” f’test ta’ dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni, dawn jindikaw li
mhumiex elenkati l-kundizzjonijiet applikabbli kollha. Għalhekk, il-manifattur jew ilfornitur jeħtieġ li jżid l-informazzjoni meħtieġa kif xieraq.
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Pereżempju:
F’P312 (“Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…/jekk tħossok ma
tiflaħx”), l-użu ta’ “...” jindika li għażla oħra jeħtieġ li tiġi speċifikata millmanifattur jew mill-fornitur.
Fejn jidhru parentesi kwadri “[…]” madwar xi test f’dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni, dawn
jindikaw li t-test fil-parentesi kwadri mhuwiex xieraq f’kull każ u għandu jintuża biss f’ċerti
ċirkostanzi. F’dawn il-każijiet, il-kundizzjonijiet tal-użu huma inklużi u jispjegaw meta
għandu jintuża t-test:
Pereżempju:
P284 tiddikjara: “[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni
respiratorja.” Din id-dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni tingħata mal-kundizzjoni talużu li ġejja: “- it-test fil-parentesi kwadri jista’ jintuża jekk tiġi pprovduta aktar
informazzjoni mas-sustanza kimika fil-punt tal-użu li tispjega x’tip ta’
ventilazzjoni tkun adegwata għall-użu sigur.”. L-applikazzjoni ta’ din ilkundizzjoni għandha tiġi interpretata kif ġej: jekk tiġi pprovduta informazzjoni
addizzjonali mas-sustanza kimika li tispjega x’tip ta’ ventilazzjoni hija adegwata
għal użu sigur, jista’ jintuża t-test fil-parentesi kwadri. F’dan il-każ, P284 tkun
turi: “F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata ilbes protezzjoni respiratorja.”
Madankollu, jekk is-sustanza kimika tiġi fornuta mingħajr tali informazzjoni, ittest fil-parentesi kwadri m’għandux jintuża, u P284 għandha taqra: “ilbes
protezzjoni respiratorja”.
Fl-għażla tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni skont il-kundizzjonijiet għall-użu stabbiliti
fit-tabelli, il-fornituri jistgħu jikkombinaw dawn id-dikjarazzjonijiet, filwaqt li jqisu lkjarezza u l-komprensibbiltà tal-pariri ta’ prekawzjoni. F’dan il-każ, it-test speċifiku talfrażijiet komponenti jrid jinżamm fil-frażijiet ikkombinati. It-tabelli tal-għażla huma segwiti
b’erba’ eżempji (A, B, C u D) tas-sustanzi, fejn tintwera l-għażla tad-dikjarazzjonijiet ta’
prekawzjoni għat-tikketta (ara t-taqsima 7.4 ta’ dan id-dokument ta’ gwida).
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7.3.1 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni ġenerali

Dikjarazzjoni ta’ Prekawzjoni
P101
Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott
fil-qrib.
- Prodotti għall-konsumatur
 Rakkomandata ħafna għas-sustanzi u t-taħlitiet kollha kklassifikati bħala perikli għassaħħa u li huma mibjugħa lill-pubbliku ġenerali
P102
Żommu ’l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.
- Prodotti għall-konsumatur
 Rakkomandata ħafna għal sustanzi u taħlitiet mibjugħa lill-pubbliku ġenerali, ħlief għal
dawk ikklassifikati biss bħala perikolużi għall-ambjent
 Tapplika wkoll għal imballaġġi li jridu jkunu mgħammra bi qfieli reżistenti għat-tfal (ittaqsima 3.1.1.1 tal-Anness II)
P103
Aqra t-tikketta qabel l-użu.
- Prodotti għall-konsumatur
 Fakultattiva, iżda tista’ tkun meħtieġa minn leġiżlazzjoni oħra tal-UE

Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ
Verżjoni 4.0 — Marzu 2019

93

7.3.2 Dikjarazzjonijiet ta’ periklu speċifiċi għall-perikli fiżiċi

7.3.2.1 Splussivi
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Splussiv instabbli

Periklu

H200 Splussiv instabbli

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P201

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Ikseb istruzzjonijiet speċjali qabel
l-użu.

F’każ ta’ nar:
Riskju ta’ splużjoni.
Evakwa ż-żona. TIPPRUVAX TITFI
n-nar meta n-nar jilħaq splussivi.

Aħżen skont...

Armi l-kontenut/ilkontenitur f’ …



Rakkomandata ħafna

P250
Tissottoponihomx għal
brix/xokk/frizzjoni/... .
 jekk l-isplussiv huwa
mekkanikament sensittiv.
... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-trattament goff
applikabbli.
 Rakkomandata ħafna jekk lisplussiv huwa mekkanikament
sensittiv


Fakultattiva jekk l-isplussiv ma
jkunx mekkanikament sensittiv



Rakkomandata ħafna

... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazz
jonali kif applikabbli.


Rakkomandata ħafna għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data ta’
sigurtà. Speċifika r-regolament
applikabbli.

skont regolamenti lokali/
reġjonali/nazzjonali/internazzj
onali (li għandhom jiġu
speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Rakkomandata għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi
li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għarrimi ta’ sustanzi kimiċi.
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P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/il-fornitur għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.
 Rakkomandata ħafna li jiġi applikat
il-kliem kollu ta’ P280
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7.3.2.1 Splussivi (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Diviżjoni 1.1

Periklu

H201 Splussiv; periklu li jisplodu kollha f’daqqa

Diviżjoni 1.2

Periklu

H202 Splussiv; periklu serju ta’ projjezzjoni

Diviżjoni 1.3

Periklu

H203 Splussiv; periklu ta’ nar, blast jew projjezzjoni

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.

F’każ ta’ nar:
Riskju ta’ splużjoni.
Evakwa ż-żona. TIPPRUVAX TITFI
n-nar meta n-nar jilħaq splussivi.

Aħżen skont...

Armi l-kontenut/ilkontenitur f’ …

 Rakkomandata ħafna



P230
Żommu mxarrab bi …
- għal sustanzi u taħlitiet li huma
mxarrba, miżjuda, maħlula jew
sospiżi bi flegmatizzatur sabiex
jitnaqqsu jew jiġu soppressi lproprjetajiet splussivi tagħhom
(splussivi desensitizzati).

Rakkomandata ħafna

... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazz
jonali kif applikabbli.


Rakkomandata ħafna għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data ta’
sigurtà. Speċifika r-regolament
applikabbli.

... skont regolamenti lokali/
reġjonali/nazzjonali/internazzjo
nali (li għandhom jiġu
speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għall-kontenut,
għall-kontenitur jew għattnejn.


Rakkomandata għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi
li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għarrimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament
applikabbli.



Obbligatorja meta jiġi
fornut lill-pubbliku ġenerali

... Il-manifattur/il-fornitur għandu
jispeċifika materjal xieraq.
 Rakkomandata ħafna
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P234
Żomm biss fil-kontenitur oriġinali
 Rakkomandata ħafna
P240
Poġġi mal-art u waħħal ilkontenitur u t-tagħmir li jirċievi.
- jekk l-isplussiv huwa
elettrostatikament sensittiv.
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet
oħra ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni flskeda ta’ data ta’ sigurtà
P250
Tissottoponihomx għal
brix/xokk/frizzjoni/... .
 jekk l-isplussiv huwa
mekkanikament sensittiv.
... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-trattament goff applikabbli.
 Rakkomandata ħafna jekk l-isplussiv
huwa mekkanikament sensittiv
 Fakultattiva jekk l-isplussiv ma
jkunx mekkanikament sensittiv
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

Verżjoni 4.0 — Marzu 2019
(fejn l-Istat Membru
jippermetti tali provvista).
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Il-manifattur/il-fornitur għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.
 Ingwanti ta’ protezzjoni/ilbies ta’
protezzjoni/protezzjoni għallgħajnejn huma rrakkomandati
ħafna għal utenti
industrijali/professjonali
 Il-protezzjoni għall-wiċċ hija
rrakkomandata ħafna għal utenti
industrijali/professjonali meta loġġetti jistgħu jiffurmaw frammenti
perikolużi
 Rakkomandata għal splussivi fornuti
lill-pubbliku ġenerali (fejn l-Istat
Membru jippermetti tali provvista).
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7.3.2.1 Splussivi (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Diviżjoni 1.4

Twissija

H204 Periklu ta’ nar jew ta’ projjezzjoni

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

F’każ ta’ nar:
Riskju ta’ splużjoni.
Evakwa ż-żona. TIPPRUVAX TITFI
n-nar meta n-nar jilħaq splussivi.

Aħżen skont...

Armi l-kontenut/il-kontenitur
f’ …

 Rakkomandata ħafna
P234
Żomm biss fil-kontenitur oriġinali
 Rakkomandata ħafna

- ħlief għal splussivi tad-diviżjoni 1.4
(grupp ta’ kompatibbiltà S)
f’imballaġġ tat-trasport.


Rakkomandata ħafna

P240

P370 + P380 + P375

Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u
t-tagħmir li jirċievi.

F’każ ta’ nar: Evakwa ż-żona. Itfi
n-nar mill-bogħod minħabba rriskju ta’ splużjoni.

- jekk l-isplussiv huwa elettrostatikament
sensittiv.
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet
oħra ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà

... Il-manifattur/fornitur
għandu jispeċifika regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/inte
rnazzjonali kif applikabbli.



Rakkomandata ħafna għal
inklużjoni fl-iskeda ta’
data ta’ sigurtà. Speċifika
r-regolament applikabbli.

skont regolamenti lokali/
reġjonali/nazzjonali/internazzjon
ali (li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għall-kontenut,
għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Rakkomandata għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għarrimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament
applikabbli.



Obbligatorja meta jiġi fornut
lill-pubbliku ġenerali (fejn lIstat Membru jippermetti tali
provvista).

- ħlief għal splussivi tad-diviżjoni 1.4
(grupp ta’ kompatibbiltà S)
f’imballaġġ tat-trasport.


Rakkomandata ħafna

Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ
Verżjoni 4.0 — Marzu 2019

P250
Tissottoponihomx għal
brix/xokk/frizzjoni/... .
 jekk l-isplussiv huwa mekkanikament
sensittiv
... Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
t-trattament goff applikabbli.
 Rakkomandata ħafna jekk l-isplussiv
huwa mekkanikament sensittiv
 Fakultattiva jekk l-isplussiv ma jkunx
mekkanikament sensittiv
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/il-fornitur għandu jispeċifika
t-tip xieraq ta’ tagħmir.
 Ingwanti ta’ protezzjoni/ilbies ta’
protezzjoni/protezzjoni għall-għajnejn
rakkomandata ħafna għal utenti
industrijali/professjonali
 Il-protezzjoni għall-wiċċ hija
rakkomandata ħafna għal utenti
industrijali/professjonali meta l-oġġetti
x’aktarx jiffurmaw frammenti perikolużi
 Rakkomandata għal splussivi fornuti lillpubbliku ġenerali (fejn l-Istat Membru
jippermetti tali provvista).
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L-ebda
pittogramma
tal-periklu
addizzjonali

7.3.2.1 Splussivi (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Diviżjoni 1.1

Twissija

H205 Jista’ jisplodi f’daqqa fin-nar

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P401

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.

F’każ ta’ nar:
Riskju ta’ splużjoni.
Evakwa ż-żona. TIPPRUVAX TITFI
n-nar meta n-nar jilħaq splussivi.

Aħżen skont...

Armi l-kontenut/il-kontenitur
f’ …

 Rakkomandata ħafna



P230
Żommu mxarrab bi …
- għal sustanzi u taħlitiet li huma
mxarrba, miżjuda, maħlula jew sospiżi
bi flegmatizzatur sabiex jitnaqqsu jew
jiġu soppressi l-proprjetajiet splussivi
tagħhom (splussivi desensitizzati).

Rakkomandata ħafna

... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/inter
nazzjonali kif applikabbli.


Rakkomandata ħafna għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà. Speċifika rregolament applikabbli.

... skont regolamenti lokali/
reġjonali/nazzjonali/internazzjon
ali (li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għall-kontenut,
għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Rakkomandata għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għarrimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament
applikabbli.



Obbligatorja meta jiġi fornut
lill-pubbliku ġenerali (fejn lIstat Membru jippermetti tali
provvista).

... Il-manifattur/il-fornitur għandu
jispeċifika materjal xieraq.
 Rakkomandata ħafna
P234
Żomm biss fil-kontenitur oriġinali
 Rakkomandata ħafna
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P240
Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur
u t-tagħmir li jirċievi.
- jekk l-isplussiv huwa
elettrostatikament sensittiv.
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet
oħra ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà
P250
Tissottoponihomx għal
brix/xokk/frizzjoni/... .
- jekk l-isplussiv huwa mekkanikament
sensittiv
... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-trattament goff applikabbli.
 Rakkomandata ħafna jekk l-isplussiv
huwa mekkanikament sensittiv
 Fakultattiva jekk l-isplussiv ma jkunx
mekkanikament sensittiv
P280
Ilbes ingwanti ta’ protezzjoni /ilbies
ta’ protezzjoni/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/il-fornitur għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.
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 Ingwanti ta’ protezzjoni/ilbies ta’
protezzjoni/protezzjoni għallgħajnejn rakkomandata ħafna għal
utenti industrijali/professjonali
 Il-protezzjoni għall-wiċċ hija
rakkomandata ħafna għal utenti
industrijali/professjonali meta loġġetti x’aktarx jiffurmaw frammenti
perikolużi
 Rakkomandata għal splussivi fornuti
lill-pubbliku ġenerali (fejn l-Istat
Membru jippermetti tali provvista).

Noti dwar l-ittikkettar ta’ Splussivi
1) Splussivi mhux ippakkjati jew splussivi ippakkjati mill-ġdid f’imballaġġ li mhumiex l-oriġinali jew imballaġġ simili għandhom jinkludu l-elementi
ta’ tikkettar kollha li ġejjin:
a) il-pittogramma: bomba tisplodi;
b) il-kelma ta’ sinjal “Periklu”; u
c) id-dikjarazzjoni ta’ periklu: “Splussiv; periklu li jisplodu kollha f’daqqa”
sakemm il-periklu ma jintweriex li jikkorrispondi għal waħda mill-kategoriji ta’ periklu elenkati fit-Tabella 2.1.2 tal-Anness I għas-CLP, f’liema każ
għandu jiġi assenjat is-simbolu korrispondenti, il-kelma ta’ sinjal u/jew id-dikjarazzjoni ta’ periklu.

2) Is-sustanzi u t-taħlitiet, kif fornuti, b’riżultat pożittiv fis-Serje tat-Test 2 f’Parti I, Taqsima 12, tal-RTDG tan-NU, Manwal tat-Testijiet u talKriterji, li huma eżentati mill-klassifikazzjoni bħala splussivi (abbażi ta’ riżultat negattiv fis-Serje tat-Test 6 f’Parti I, Taqsima 16 tal-RTDG tanNU, Manwal tat-Test u tal-Kriterji), xorta għandhom proprjetajiet splussivi. L-utent għandu jiġi informat dwar dawn il-proprjetajiet splussivi
intrinsiċi, għaliex dawn iridu jitqiesu għat-trattament — speċjalment jekk is-sustanza jew it-taħlita titneħħa mill-imballaġġ tagħha jew tiġi
ppakkjata mill-ġdid — u għall-ħżin. Għal din ir-raġuni, il-proprjetajiet splussivi tas-sustanza jew tat-taħlita għandhom jiġu kkomunikati fitTaqsima 2 u fit-Taqsima 9 tal-iskeda ta’ data ta’ sigurtà u f’taqsimiet oħra tal-iskeda ta’ data ta’ sigurtà, kif xieraq.
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7.3.2.2 Gassijiet li jaqbdu (inklużi gassijiet kimikament instabbli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H220 Gass li jaqbad malajr ħafna

2

Twissija

H221 Gass li jaqbad

Pittogramm
a għallkategorija
ta’ periklu 1
biss.

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P210

P377

P403

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.

Tnixxija ta’ gass tan-nar: Tippruvax
titfiha, sakemm it-tnixxija ma tkunx
tista’ titwaqqaf bla periklu.

Aħżen f’post b’ventilazzjoni
tajba.



Rakkomandata ħafna

 Rakkomandata ħafna
P381
F’każ ta’ tnixxija, elimina s-sorsi li
jaqbdu kollha.


Rakkomandata



Rakkomandata ħafna

Rimi
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7.3.2.2 Gassijiet li jaqbdu (inklużi gassijiet kimikament instabbli) (ikomplu)
L-ebda
pittogramm
a tal-periklu
addizzjonali

Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

A

L-ebda kelma ta’ sinjal
addizzjonali

H230 Jista’ jisplodi anke fin-nuqqas tal-arja

B

L-ebda kelma ta’ sinjal
addizzjonali

H231 Jista’ jisplodi anke fin-nuqqas tal-arja fi
pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P202
Tmissux qabel ma tkun qrajt u fhimt
l-istruzzjonijiet
kollha
ta’
prekawzjoni.
 Rakkomandata ħafna

Nota: Din it-tabella telenka biss id-dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni li hija assenjata minħabba l-instabbiltà kimika tal-gass. Għal
dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni oħrajn li huma assenjati fuq il-bażi tal-fjammabbiltà, ara t-tabella rispettiva għall-gassijiet li
jaqbdu (tal-kat. 1 u 2) fil-paġna ta’ qabel.
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7.3.2.3 Aerosols
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H222 Aerosol li jaqbad malajr ħafna
H229 Kontenitur
jissaħħan

2

Twissija

taħt

pressjoni:

Jista’

jinfaqa’

meta

pressjoni:

Jista’

jinfaqa’

meta

H223 Aerosol li jaqbad
H229 Kontenitur
jissaħħan

taħt

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P210

P410 + P412

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar
tan-nar, fjammiet mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.

Ipproteġi
mid-dawl
tax-xemx.
Tesponix
għal
temperaturi
li
jeċċedu l-50°C/ 122°F.



Assenjata skont id-Direttiva 75/324/KEE

P211
Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li
jaqbad.


Assenjata skont id-Direttiva 75/324/KEE

P251
Ittaqqbux jew taħarqux, anki wara li tużah.


Assenjata skont id-Direttiva 75/324/KEE

Il-manifattur/fornitur għandu juża liskala tat-temperatura applikabbli


Assenjata skont idDirettiva 75/324/KEE

Rimi
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L-ebda
pittogramma
tal-periklu
addizzjonali

7.3.2.3 Aerosols (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

3

Twissija

H229 Kontenitur taħt pressjoni: Jista’ jinfaqa’ meta jissaħħan

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P210

P410 + P412

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar
tan-nar, fjammiet mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.

Ipproteġi
mid-dawl
tax-xemx.
Tesponix
għal
temperaturi
li
jeċċedu l-50°C/ 122°F.



Assenjata skont id-Direttiva 75/324/KEE

P251
Ittaqqbux jew taħarqux, anki wara li tużah.


Assenjata skont id-Direttiva 75/324/KEE

Il-manifattur/fornitur għandu juża liskala tat-temperatura applikabbli


Assenjata skont idDirettiva 75/324/KEE

Rimi
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7.3.2.4 Gassijiet ossidanti
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H270 Jista’ jikkawża jew iżid in-nar; ossidant

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P220

P370 + P376

P403

Żomm ‘il bogħod mill-ħwejjeġ u minn
materjali li jaqbdu oħra.

F’każ ta’ nar: Waqqaf it-tnixxija jekk
ma jkunx hemm periklu.

Aħżen f’post
b’ventilazzjoni tajba.



Rakkomandata ħafna

P244
Żomm il-valvs u l-fittings ħielsa miż-żejt
u mill-griż.


Rakkomandata ħafna



Fakultattiva



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà.



Rakkomandata ħafna

Rimi
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7.3.2.5 Gassijiet taħt pressjoni
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Gass ikkumpressat

Twissija

H280 Fih gass taħt pressjoni; jista’ jisplodi jekk jissaħħan

Gass likwifikat

Twissija

H280 Fih gass taħt pressjoni; jista’ jisplodi jekk jissaħħan

Gass maħlul

Twissija

H280 Fih gass taħt pressjoni; jista’ jisplodi jekk jissaħħan

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna
P410 + P403
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Aħżen
f’post b’ventilazzjoni tajba.
- P410 tista’ titħalla barra għal gassijiet
mimlija f’ċilindri tal-gass trasportabbli
skont l-istruzzjoni tal-imballaġġ P200 talRTDG tan-NU, sakemm dawk il-gassijiet
ma jkunux soġġetti għal dekompożizzjoni
jew polimerizzazzjoni (bil-mod)


Fakultattiva

Rimi
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7.3.2.5 Gassijiet taħt pressjoni (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Gass likwifikat imkessaħ

Twissija

H281 Fih gass imkessaħ; jista’ jikkawża ħruq jew dannu minn
temperaturi baxxi

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P282

P336 + P315

P403

Ilbes ingwanti kiesħa li ma jinfedx
minnhom u jew ilqugħ għall-wiċċ jew
protezzjoni għall-għajnejn.

Ħoll il-partijiet kiesħa bl-ilma fietel.
Togħrokx il-parti affettwata.
Ikkonsulta tabib minnufih.

Aħżen f’post
b’ventilazzjoni tajba.



Rakkomandata ħafna meta jista’ jkun
hemm titjir ta’ likwidu, eż. tul ittrasferiment ta’ likwidi krijoġeniċi.
F’dan il-każ l-użu ta’ nuċċalijiet tassigurtà bi lqugħ fil-ġenb jew ilqugħ
għall-wiċċ għandu jiġi indikat fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà.



Rakkomandata



Fakultattiva

Rimi
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7.3.2.6 Likwidi li jaqbdu
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H224 Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna

2

Periklu

H225 Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna

3

Twissija

H226 Likwidu u fwar li jaqbdu

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P303 + P361 + P353

P403 + P235

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet mikxufa
u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ixxagħar): Inża’ minnufih l-ilbies
ikkontaminat kollu. Laħlaħ ilġilda bl-ilma [jew bix-xawer].

Aħżen f’post
b’ventilazzjoni
tajba. Żomm frisk.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …



Rakkomandata ħafna

P233
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
- jekk il-likwidu jkun volatili u jista’ jiġġenera
atmosfera splussiva
 Rakkomandata ħafna għall-kategorija 1,
sakemm P404 ma tkunx diġà ġiet
assenjata
 Rakkomandata għall-kategorija 2,
sakemm P404 ma tkunx diġà ġiet
attribwita
 Fakultattiva għall-kategorija 3

- it-test fil-parentesi kwadri għandu
jiġi inkluż meta l-manifattur/fornitur
iqisu xieraq għas-sustanza kimika
speċifika


Fakultattiva sakemm ma titqiesx
neċessarja, eż. minħabba r-riskju
li tiġi ġġenerata atmosfera
potenzjalment splussiva

P370 + P378
F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.
- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika medja xierqa.

Ħażna

- għal likwidi li jaqbdu
tal-Kategorija 1 u
likwidi li jaqbdu oħra
li huma volatili u li
jistgħu jiġġeneraw
atmosfera splussiva.


Rakkomandata
ħafna

Rimi

... skont ir-regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza/ it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti
industrijali / professjonali jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
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P235
Żomm frisk.
- għal likwidi li jaqbdu tal-kategorija 1 u
likwidi oħra li jaqbdu li huma volatili u li
jistgħu jiġġeneraw atmosfera splussiva
 Irakkomandata ħafna, sakemm P403 +
P235 ma jkunux assenjati
P240
Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u
t-tagħmir li jirċievi.
- jekk il-likwidu jkun volatili u jista’ jiġġenera
atmosfera splussiva
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet oħra
ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà
P241
Uża tagħmir [elettriku/ta’
ventilazzjoni/ ta’ dawl/…] li jiflaħ għal
splużjoni.
- jekk il-likwidu jkun volatili u jista’ jiġġenera
atmosfera splussiva
- it-test fil-parentesi kwadri jista’ jintuża
biex jispeċifika tagħmir ta’ dawl, ta’
ventilazzjoni jew tagħmir ieħor jekk ikun
meħtieġ u kif xieraq.
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet oħra
ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà
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Rakkomandata ħafna jekk ikun
meħtieġ jew jekk ikun xieraq
mezz speċifiku għat-tifi

Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat
is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex
neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.
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P242
Uża għodod li ma jtajrux żnied.
- jekk il-likwidu jkun volatili u jista’ jiġġenera
atmosfera splussiva u jekk l-enerġija tattqabbid minima tkun baxxa ħafna. (Dan
japplika għal sustanzi u taħlitiet fejn lenerġija tat-tqabbid tkun <0.1 mJ, eż.
disulfur tal-karbonju).
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet oħra
ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà
P243
Ħu azzjoni sabiex tipprevjeni skariku
statiku.
- jekk il-likwidu jkun volatili u jista’ jiġġenera
atmosfera splussiva
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet oħra
ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika t-tip
xieraq ta’ tagħmir.


Fakultattiva
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7.3.2.7 Solidi li jaqbdu
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H228 Materjal solidu li jaqbad

2

Twissija

H228 Materjal solidu li jaqbad

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P370 + P378

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu,
xrar tan-nar, fjammiet mikxufa u sorsi oħra li
jaqbdu. Tpejjipx.

F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.



Rakkomandata ħafna

- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
... Il-manifattur/il-fornitur għandu
jispeċifika mezzi xierqa.


P240
Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u ttagħmir li jirċievi.
- jekk il-materjal solidu huwa elettrostatikament
sensittiv.
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet oħra ma
jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà

Rakkomandata ħafna jekk ikunu
meħtieġa jew jekk ikunu xierqa mezzi
speċifiċi għat-tifi

Ħażna

Rimi
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P241
Uża tagħmir [elettriku/ta’ ventilazzjoni/ ta’
dawl/…] li jiflaħ għal splużjoni.
- jekk jista’ jirriżulta sħab ta’ trab.
- it-test fil-parentesi kwadri jista’ jintuża biex
jispeċifika tagħmir ta’ dawl, ta’ ventilazzjoni jew
tagħmir ieħor jekk ikun meħtieġ u kif xieraq.
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet oħra ma
jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà
P280
Ilbes ingwanti ta’ protezzjoni /ilbies ta’
protezzjoni/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika t-tip
xieraq ta’ tagħmir.


Fakultattiva
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7.3.2.8 Sustanzi u taħlitiet awtoreattivi
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Tip A

Periklu

H240 It-tisħin jista’ jikkawża splużjoni

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P210

P370 + P372 + P380 + P373

P403

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.

F’każ ta’ nar:
Riskju ta’ splużjoni. Evakwa ż-żona.
TIPPRUVAX TITFI n-nar meta n-nar
jilħaq splussivi.

Aħżen f’post b’ventilazzjoni
tajba.

Armi l-kontenut/ilkontenitur f’ …

- ħlief għal sustanzi u
taħlitiet awtoreattivi
kkontrollati bittemperatura jew perossidi
organiċi għax jista’ jkun
hemm kondensazzjoni u
konsegwentement iffriżar

... skont regolamenti lokali/
reġjonali/nazzjonali/internazzjo
nali (li għandhom jiġu
speċifikati).



Rakkomandata ħafna

P234
Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.


Rakkomandata ħafna meta limballaġġ huwa importanti biex
jipprevjeni jew irażżan l-effett ta’
reazzjonijiet perikolużi jew splużjoni

P235
Żomm frisk.
- tista’ titħalla barra jekk P411 tingħata
fuq it-tikketta
 Rakkomandata



Rakkomandata ħafna



Rakkomandata ħafna

P411
Aħżen f’temperaturi ta’
mhux aktar minn …°C/…°F.
- jekk ikun meħtieġ kontroll
bit-temperatura (skont lAnness I għas-CLP,
taqsima 2.8.2.4 jew 2.15.2.3)
jew jekk jitqies meħtieġ mod
ieħor.

Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għall-kontenut,
għall-kontenitur jew għattnejn.

 Rakkomandata għal

inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi
li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għarrimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament
applikabbli.
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P240
Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur
u t-tagħmir li jirċievi.
- jekk huwa elettrostatikament sensittiv u
jista’ jiġġenera atmosfera splussiva
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet
oħra ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika ttip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna

... Il-manifattur/ il-fornitur
għandu jispeċifika temperatura
bl-użu ta’ skala tattemperatura applikabbli.


Rakkomandata ħafna

P420
Aħżen b’mod separat.


Rakkomandata meta
materjali inkompatibbli
huma probabbli li
jipproduċu riskju
partikolari. Jekk tintuża din
id-dikjarazzjoni, għandu
jiżdied test bħala
informazzjoni
supplimentari li jikkjarifika
l-materjali inkompatibbli.
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7.3.2.8 Sustanzi u taħlitiet awtoreattivi (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Tip B

Periklu

H241 It-tisħin jista’ jikkawża nar jew splużjoni

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]52

P403

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet mikxufa
u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

F’każ ta’ nar: Evakwa ż-żona. Itfi
n-nar mill-bogħod minħabba rriskju ta’ splużjoni. [Uża … biex
titfi].

Aħżen f’post b’ventilazzjoni
tajba.

Armi l-kontenut/ilkontenitur f’ …

- ħlief għal sustanzi u taħlitiet
awtoreattivi kkontrollati bittemperatura jew perossidi
organiċi għax jista’ jkun hemm
kondensazzjoni u
konsegwentement iffriżar

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/i
nternazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).



Rakkomandata ħafna

P234
Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
 Rakkomandata ħafna
P235
Żomm frisk.
- tista’ titħalla barra jekk P411 tingħata fuq ittikketta

- għandu jintuża t-test fil-parentesi
kwadri jekk l-ilma jżid ir-riskju.
...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika medja xierqa.


Rakkomandata ħafna



It-test fil-parentesi kwadri huwa
Rrakkomandat ħafna jekk ikunu
meħtieġa jew jekk ikunu xierqa
mezzi speċifiċi għat-tifi

 Rakkomandata

52

L-użu tal-parentesi kwadri huwa spjegat fit-taqsima 7.3 ta’ dan id-dokument ta’ gwida.



Rakkomandata ħafna

P411
Aħżen f’temperaturi ta’ mhux
aktar minn …°C/…°F.
- jekk ikun meħtieġ kontroll bittemperatura (skont l-Anness I
għas-CLP, taqsima 2.8.2.4 jew
2.15.2.3) jew jekk jitqies
meħtieġ mod ieħor.

Il-manifattur/fornitur
għandu jispeċifika jekk irrekwiżiti tar-rimi
japplikawx għall-kontenut,
għall-kontenitur jew għattnejn.


Obbligatorja għallpubbliku ġenerali jekk
is-sustanza / it-taħlita
hija soġġetta għalleġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi
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P240

... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika temperatura.

Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u ttagħmir li jirċievi.



- jekk huwa elettrostatikament sensittiv u
jista’ jiġġenera atmosfera splussiva
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet oħra
ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda ta’
data ta’ sigurtà
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika t-tip
xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna

Rakkomandata ħafna

P420
Aħżen b’mod separat.


filwaqt li mhijiex
neċessarja referenza
għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.

Rakkomandata meta
materjali inkompatibbli huma
probabbli li jipproduċu riskju
partikolari. Jekk tintuża din
id-dikjarazzjoni, għandu
jiżdied test bħala
informazzjoni supplimentari
li jikkjarifika l-materjali
inkompatibbli



Rakkomandata għal
inklużjoni fl-iskeda ta’
data ta’ sigurtà jekk
ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna
għar-rimi ta’ sustanzi
kimiċi. Speċifika rregolament applikabbli.
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7.3.2.8 Sustanzi u taħlitiet awtoreattivi (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Tip C

Periklu

H242 It-tisħin jista’ jikkawża nar

Tip D

Periklu

H242 It-tisħin jista’ jikkawża nar

Tip E

Twissija

H242 It-tisħin jista’ jikkawża nar

Tip F

Twissija

H242 It-tisħin jista’ jikkawża nar

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P210

P370 + P378

P403

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.

F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.

Aħżen f’post
b’ventilazzjoni tajba.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …



Rakkomandata ħafna

- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
Il-manifattur/il-fornitur għandu
jispeċifika mezzi xierqa.


P234
Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
 Rakkomandata ħafna
P235
Żomm frisk.
- tista’ titħalla barra jekk P411 tingħata
fuq it-tikketta


Rakkomandata

Rakkomandata ħafna jekk ikunu
meħtieġa jew jekk ikunu xierqa
mezzi speċifiċi għat-tifi

- ħlief għal sustanzi u
taħlitiet awtoreattivi
kkontrollati bittemperatura jew
perossidi organiċi
minħabba li jista’ jkun
hemm kondensazzjoni u
konsegwentement
iffriżar


Rakkomandata ħafna

P411
Aħżen f’temperaturi ta’
mhux aktar minn
…°C/…°F.
- jekk ikun meħtieġ kontroll
bit-temperatura (skont l-

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.
 Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza/it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.


Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
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P240
Poġġi mal-art u waħħal ilkontenitur u t-tagħmir li jirċievi.
- jekk huwa elettrostatikament sensittiv
u jista’ jiġġenera atmosfera splussiva
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet
oħra ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà

Anness I għas-CLP,
taqsima 2.8.2.4 jew
2.15.2.3) jew jekk jitqies
meħtieġ mod ieħor.
... Il-manifattur/fornitur
għandu jispeċifika
temperatura.


Rakkomandata ħafna

P420
Aħżen b’mod separat.

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
t-tip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna



Rakkomandata meta
materjali inkompatibbli
huma probabbli li
jipproduċu riskju
partikolari. Jekk tintuża
din id-dikjarazzjoni,
għandu jiżdied test
bħala informazzjoni
supplimentari li
jikkjarifika l-materjali
inkompatibbli

jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament applikabbli.
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7.3.2.9 Likwidi piroforiċi
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H250 Jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost
għall-arja

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P302 + P334

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu,
xrar tan-nar, fjammiet mikxufa u sorsi oħra
li jaqbdu. Tpejjipx.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Daħħal fl-ilma frisk
jew kebbeb f’faxex imxarrbin.





Rakkomandata ħafna

Rakkomandata ħafna
P370 + P378

P222
Tħallix li jkun hemm kuntatt mal-arja.
- jekk enfasi fuq id-dikjarazzjoni ta’ periklu
titqies bħala meħtieġa


Fakultattiva

P231 + P232
Immaniġġa u aħżen il-kontenut taħt gass
inerti/...
Ipproteġi mill-umdità
...Il-manifattur/il-fornitur għandu jispeċifika
likwidu jew gass xieraq jekk il-“gass inerti” ma
jkunx xieraq.


Rakkomandata

F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.
- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
...Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika medja
xierqa.


Rakkomandata ħafna jekk ikunu meħtieġa
jew jekk ikunu xierqa mezzi speċifiċi għat-tifi

Ħażna

Rimi
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Rakkomandata ħafna għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà

P233
Żomm il-kontenitur magħluq sew.


Rakkomandata ħafna

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika t-tip
xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna
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7.3.2.10 Solidi piroforiċi
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H250 Jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P302 + P335 + P334

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu,
xrar tan-nar, fjammiet mikxufa u sorsi oħra
li jaqbdu. Tpejjipx.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Farfar il-frak mhux
imwaħħal minn mal-ġilda. Daħħal fl-ilma
frisk jew kebbeb f’faxex imxarrbin.



Rakkomandata ħafna

P222



Rakkomandata ħafna

Tħallix li jkun hemm kuntatt mal-arja.

P370 + P378

-jekk enfasi fuq id-dikjarazzjoni ta’ periklu titqies
bħala meħtieġa

F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.



Fakultattiva

P231 + P232
Immaniġġa u aħżen il-kontenut taħt gass
inerti/...
Ipproteġi mill-umdità
...Il-manifattur/il-fornitur għandu jispeċifika
likwidu jew gass xieraq jekk il-“gass inerti” ma
jkunx xieraq.


Rakkomandata

- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
...Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
medja xierqa.


Rakkomandata ħafna jekk ikunu meħtieġa
jew jekk ikunu xierqa mezzi speċifiċi għattifi

Ħażna

Rimi
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Rakkomandata ħafna għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà

P233
Żomm il-kontenitur magħluq sew


Rakkomandata ħafna

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika t-tip
xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna
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7.3.2.11 Sustanzi u taħlitiet li jisħnu waħedhom
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H251 Jisħon waħdu; jista’ jieħu n-nar

2

Twissija

H252 Jisħon waħdu f’kwantitajiet kbar; jista’ jieħu n-nar

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P235

P407

Żomm frisk.

Ħalli l-arja tgħaddi bejn l-imniezel jew il-palits.

- jista’ jitħalla barra jekk P413 tingħata
fuq it-tikketta





Rakkomandata ħafna għall-pubbliku
ġenerali

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

P413
Aħżen il-kwantitajiet f’massa ta’ akbar minn …
kg/… lbs f’temperaturi ta’ mhux aktar minn
…°C/…°F.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika l-massa u ttemperatura bl-użu tal-iskala applikabbli.


Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika ttip xieraq ta’ tagħmir.


Fakultattiva

Rakkomandata ħafna

Rakkomandata ħafna jekk il-manifattur għandu
informazzjoni speċifika

P420
Aħżen b’mod separat.


Rakkomandata meta materjali inkompatibbli huma
probabbli li jipproduċu riskju partikolari. Jekk
tintuża din id-dikjarazzjoni, għandu jiżdied test
bħala informazzjoni supplimentari li jikkjarifika lmaterjali inkompatibbli

Rimi
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7.3.2.12 Sustanzi u taħlitiet li, meta jmissu mal-ilma, jarmu gassijiet li jaqbdu
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H260 Meta jmiss mal-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu li jistgħu jieħdu nnar spontanjament

2

Periklu

H261 Jisħon waħdu f’kwantitajiet kbar; jista’ jieħu n-nar

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P223

P302 + P335 + P334

P402 + P404

P501

Tħallihx imiss mal-ilma.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:
Farfar il-frak mhux
imwaħħal minn malġilda. Daħħal fl-ilma
frisk.

Aħżen f’post niexef.
Aħżen f’kontenitur
magħluq.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- jekk enfasi fuq id-dikjarazzjoni ta’ periklu
titqies bħala meħtieġa


Fakultattiva

P231 + P232
Immaniġġa u aħżen il-kontenut taħt gass
inerti/... Ipproteġi mill-umdità.
- jekk is-sustanza jew it-taħlita tirreaġixxi
faċilment ma’ umdità fl-arja.
...Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
likwidu jew gass xieraq jekk il-“gass inerti” ma
jkunx xieraq.






Rakkomandata ħafna

P370 + P378
F’każ ta’ nar: Uża ...
biex titfi.



Rakkomandata, sakemm
P231 ma tkunx diġà ġiet
attribwita
Rakkomandata ħafna
għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment

- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
... Il-manifattur/fornitur
għandu jispeċifika mezzi
xierqa.

Rakkomandata ħafna fejn tkun meħtieġa
enfasi speċjali


Rakkomandata ħafna
jekk ikunu meħtieġa
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P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika t-tip
xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata

127
jew jekk ikunu xierqa
mezzi speċifiċi għat-tifi

jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament applikabbli.
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7.3.2.12 Sustanzi u taħlitiet li, meta jmissu mal-ilma, jarmu gassijiet li jieħdu n-nar (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

3

Twissija

H261 Meta jmiss mal-ilma jarmi gassijiet li jieħdu n-nar

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P231 + P232

P370 + P378

P402 + P404

P501

Immaniġġa u aħżen il-kontenut
taħt gass inerti/...
Ipproteġi mill-umdità.

F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.

Aħżen f’post niexef. Aħżen
f’kontenitur magħluq.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- jekk is-sustanza jew it-taħlita
tirreaġixxi faċilment ma’ umdità flarja.
...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika likwidu jew gass xieraq jekk
il-“gass inerti” ma jkunx xieraq.
 Rakkomandata ħafna fejn tkun
meħtieġa enfasi speċjali
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur
għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.

 Rakkomandata

- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika mezzi xierqa.


Rakkomandata ħafna jekk
ikunu meħtieġa jew jekk ikunu
xierqa mezzi speċifiċi għat-tifi



Rakkomandata, sakemm
P231 ma tkunx diġà ġiet
attribwita



Rakkomandata ħafna għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà

... skont regolamenti lokali/
reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tar-rimi
japplikawx għall-kontenut, għallkontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku
ġenerali jekk is-sustanza / ittaħlita hija soġġetta għalleġiżlazzjoni dwar skart perikoluż.
Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk
ikun hemm rekwiżiti speċifiċi għarrimi li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għar-rimi ta’
sustanzi kimiċi. Speċifika rregolament applikabbli.
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7.3.2.13 Likwidi ossidanti
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H271 Jista’ jikkawża nar jew splużjoni; ossidant qawwi

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P306 + P360

Żomm ’il bogħod mis-sħana,
uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar,
fjammiet mikxufa u sorsi oħra li
jaqbdu. Tpejjipx.

JEKK FUQ L-ILBIES: laħlaħ millewwel l-ilbies ikkontaminat u lġilda b’ħafna ilma qabel ma
tneħħi l-ilbies.



Rakkomandata ħafna



P371 + P380 + P375

Żomm ‘il bogħod mill-ħwejjeġ u
minn materjali li jaqbdu oħra.

F’każ ta’ nar kbir u kwantitajiet
kbar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar
mill-bogħod minħabba r-riskju ta’
splużjoni.

P280
Ilbes ingwanti ta’ protezzjoni
/ilbies ta’
protezzjoni/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata



Rakkomandata ħafna

P370 + P378
F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.
- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika mezzi xierqa.

Rimi

P420
Aħżen b’mod separat.


Rakkomandata

P220

 Rakkomandata ħafna

Ħażna



Rakkomandata meta
materjali inkompatibbli
huma probabbli li
jipproduċu riskju
partikolari. Jekk tintuża
din id-dikjarazzjoni,
għandu jiżdied test bħala
informazzjoni
supplimentari li
jikkjarifika l-materjali
inkompatibbli

P501
Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …
... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi

Fakultattiva meta P220
tkun diġà ġiet assenjata

Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ
130

Verżjoni 4.0 — Marzu 2019

P283
Ilbes ħwejjeġ reżistenti għannar jew għall-fjammi.


Rakkomandata għal inklużjoni
fl-iskeda ta’ data ta’ sigurtà



Rakkomandata ħafna jekk ikunu
meħtieġa jew jekk ikunu xierqa
mezzi speċifiċi għat-tifi
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7.3.2.13 Likwidi ossidanti (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

2

Periklu

H272 Jista’ jżid in-nar; ossidant

3

Twissija

H272 Jista’ jżid in-nar; ossidant

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P370 + P378

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu,
xrar tan-nar, fjammiet mikxufa u sorsi oħra
li jaqbdu. Tpejjipx.

F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- jekk l-ilma jżid ir-riskju.

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).



Rakkomandata ħafna

P220
Żomm ‘il bogħod mill-ħwejjeġ u minn
materjali li jaqbdu oħra.
 Rakkomandata ħafna

... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika mezzi xierqa.


Rakkomandata ħafna jekk
ikunu meħtieġa jew jekk
ikunu xierqa mezzi speċifiċi
għat-tifi

Ħażna

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament applikabbli.

P280
Ilbes ingwanti ta’ protezzjoni /ilbies ta’
protezzjoni/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika t-tip
xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata
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7.3.2.14 Solidi ossidanti
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H271 Jista’ jikkawża nar jew splużjoni; ossidant qawwi

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P210

P306 + P360

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tannar, fjammiet mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

JEKK FUQ L-ILBIES: Laħlaħ
mill-ewwel l-ilbies
ikkontaminat u l-ġilda b’ħafna
ilma qabel ma tneħħi l-ilbies.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …



Rakkomandata ħafna

Rakkomandata

P220



Żomm ‘il bogħod mill-ħwejjeġ u minn materjali li
jaqbdu oħra.

P371 + P380 + P375

 Rakkomandata ħafna
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni
għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika t-tip xieraq ta’
tagħmir.


Rakkomandata

P283
Ilbes ħwejjeġ reżistenti għan-nar jew għall-fjammi.


Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda ta’ data ta’
sigurtà

F’każ ta’ nar kbir u kwantitajiet
kbar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar
mill-bogħod minħabba r-riskju
ta’ splużjoni.


... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament applikabbli.

Rakkomandata ħafna

P370 + P378
F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.
- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika mezzi xierqa.


Rakkomandata ħafna jekk
ikunu meħtieġa jew jekk ikunu
xierqa mezzi speċifiċi għat-tifi
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7.3.2.14 Solidi ossidanti (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

2

Periklu

H272 Jista’ jżid in-nar; ossidant

3

Twissija

H272 Jista’ jżid in-nar; ossidant

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P370 + P378

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- jekk l-ilma jżid ir-riskju.

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/
internazzjonali (li għandhom jiġu speċifikati).



Rakkomandata ħafna

P220
Żomm ‘il bogħod mill-ħwejjeġ u minn
materjali li jaqbdu oħra.
 Rakkomandata ħafna
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika ttip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata

... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika mezzi xierqa.


Rakkomandata ħafna jekk ikunu
meħtieġa jew jekk ikunu xierqa
mezzi speċifiċi għat-tifi

Ħażna

Rimi

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk
ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk
is-sustanza / it-taħlita hija soġġetta għalleġiżlazzjoni dwar skart perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tarrimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda

ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak
li wieħed normalment jistenna għar-rimi
ta’ sustanzi kimiċi. Speċifika rregolament applikabbli.
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7.3.2.15 Perossidi organiċi
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Tip A

Periklu

H240 It-tisħin jista’ jikkawża splużjoni

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P370 + P372 + P380 + P373

Żomm ’il bogħod mis-sħana,
uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar,
fjammiet mikxufa u sorsi oħra li
jaqbdu. Tpejjipx.

F’każ ta’ nar:
Riskju ta’ splużjoni.
Evakwa ż-żona.
TIPPRUVAX TITFI n-nar
meta n-nar jilħaq splussivi



Rakkomandata ħafna


P234
Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.


Rakkomandata ħafna meta limballaġġ huwa importanti biex
jipprevjeni jew irażżan l-effett ta’
reazzjonijiet perikolużi jew
splużjoni

P235
Żomm frisk
- tista’ titħalla barra jekk P411
tingħata fuq it-tikketta


Fakultattiva

Rakkomandata ħafna

Ħażna
P403
Aħżen f’post b’ventilazzjoni
tajba.
- ħlief għal sustanzi u taħlitiet
awtoreattivi kkontrollati bittemperatura jew perossidi organiċi
għax jista’ jkun hemm
kondensazzjoni u konsegwentement
iffriżar


Rakkomandata ħafna,
ikkombinata ma’ P411 jew P235

P410
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.


Fakultattiva jekk P411 jew P235
jkunu diġà ġew assenjati

P411
Aħżen f’temperaturi ta’ mhux
aktar minn …°C/…°F.

Rimi
P501
Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …
... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament applikabbli.
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P240
Poġġi mal-art u waħħal ilkontenitur u t-tagħmir li jirċievi
- jekk huwa elettrostatikament
sensittiv u jista’ jiġġenera atmosfera
splussiva

135
- jekk ikun meħtieġ kontroll bittemperatura (skont l-Anness I għasCLP, taqsima 2.15.2.3) jew jekk jiġi
kkunsidrat meħtieġ mod ieħor.
... Il-manifattur/ il-fornitur għandu
jispeċifika temperatura bl-użu ta’
skala tat-temperatura applikabbli.


Rakkomandata ħafna

 Fakultattiva sakemm
kundizzjonijiet oħra ma jqisuhiex
neċessarja

P420

 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà



P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna

Aħżen b’mod separat.
Rakkomandata meta materjali
inkompatibbli huma probabbli li
jipproduċu riskju partikolari.
Jekk tintuża din id-dikjarazzjoni,
għandu jiżdied test bħala
informazzjoni supplimentari li
jikkjarifika l-materjali
inkompatibbli
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7.3.2.15 Perossidi organiċi (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Tip B

Periklu

H241 It-tisħin jista’ jikkawża nar jew
splużjoni

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P210

P370 + P380 + P375 [+ P378]

P403

P501

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ
jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu.
Tpejjipx.

F’każ ta’ nar: Evakwa ż-żona. Itfi
n-nar mill-bogħod minħabba rriskju ta’ splużjoni. [Uża … biex
titfi]

Aħżen f’post b’ventilazzjoni
tajba.

Armi l-kontenut/ilkontenitur f’ …

- ħlief għal sustanzi u taħlitiet
awtoreattivi kkontrollati bittemperatura jew perossidi organiċi
għax jista’ jkun hemm
kondensazzjoni u konsegwentement
iffriżar

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/inte
rnazzjonali (li għandhom jiġu
speċifikati).



Rakkomandata ħafna

P234

... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika mezzi xierqa.

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

- għandu jintuża t-test fil-parentesi
kwadri jekk l-ilma jżid ir-riskju.

 Rakkomandata ħafna



Rakkomandata ħafna



Rakkomandata ħafna,
ikkombinata ma’ P411 jew P235

P235

P410

Żomm frisk

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

- tista’ titħalla barra jekk P411 tingħata
fuq it-tikketta





Fakultattiva

Fakultattiva jekk P411 jew P235
jkunu diġà ġew assenjati

P411
Aħżen f’temperaturi ta’ mhux
aktar minn …°C/…°F.

Rimi

Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għallpubbliku ġenerali jekk issustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni
dwar skart perikoluż.
Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi
filwaqt li mhijiex
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Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur
u t-tagħmir li jirċievi
- jekk huwa elettrostatikament sensittiv
u jista’ jiġġenera atmosfera splussiva
 Fakultattiva sakemm kundizzjonijiet
oħra ma jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
t-tip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna
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- jekk ikun meħtieġ kontroll bittemperatura (skont l-Anness I għasCLP, taqsima 2.15.2.3) jew jekk jiġi
kkunsidrat meħtieġ mod ieħor.
... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika temperatura bl-użu ta’
skala tat-temperatura applikabbli.


Rakkomandata ħafna

P420
Aħżen b’mod separat.


Rakkomandata meta materjali
inkompatibbli huma probabbli li
jipproduċu riskju partikolari.
Jekk tintuża din id-dikjarazzjoni,
għandu jiżdied test bħala
informazzjoni supplimentari li
jikkjarifika l-materjali
inkompatibbli

neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.


Rakkomandata għal
inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi
li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għarrimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament
applikabbli.
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7.3.2.15 Perossidi organiċi (ikomplu)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Tip C

Periklu

H242 It-tisħin jista’ jikkawża nar

Tip D

Periklu

H242 It-tisħin jista’ jikkawża nar

Tip E

Twissija

H242 It-tisħin jista’ jikkawża nar

Tip F

Twissija

H242 It-tisħin jista’ jikkawża nar

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P210

P370 + P378

Żomm ’il bogħod mis-sħana,
uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar,
fjammiet mikxufa u sorsi oħra li
jaqbdu. Tpejjipx.

F’każ ta’ nar: Uża ...
biex titfi.



Rakkomandata ħafna

P234
Żomm biss fl-imballaġġ
oriġinali.
 Rakkomandata ħafna

- jekk l-ilma jżid ir-riskju.
... Il-manifattur/fornitur
għandu jispeċifika mezzi
xierqa.


Rakkomandata ħafna
jekk ikunu meħtieġa
jew jekk ikunu xierqa
mezzi speċifiċi għat-tifi

Ħażna
P403
Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba.
- ħlief għal sustanzi u taħlitiet awtoreattivi
kkontrollati bit-temperatura jew perossidi
organiċi għax jista’ jkun hemm
kondensazzjoni u konsegwentement
iffriżar


Rakkomandata ħafna, ikkombinata ma’
P411 jew P235

P410

Rimi
P501
Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …
... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjon
ali (li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex
neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.
P235
Żomm frisk
- tista’ titħalla barra jekk P411
tingħata fuq it-tikketta


Fakultattiva



Fakultattiva jekk P411 jew P235 ikunu
diġà ġew assenjati

P411
Aħżen f’temperaturi ta’ mhux aktar
minn …°C/…°F.
- jekk ikun meħtieġ kontroll bittemperatura (skont l-Anness I għas-CLP,
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P240
Poġġi mal-art u waħħal ilkontenitur u t-tagħmir li jirċievi
- jekk huwa elettrostatikament
sensittiv u jista’ jiġġenera atmosfera
splussiva
 Fakultattiva sakemm
kundizzjonijiet oħra ma
jqisuhiex neċessarja
 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għallwiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna
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taqsima 2.15.2.3) jew jekk jiġi kkunsidrat
meħtieġ mod ieħor.
... Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
temperatura bl-użu ta’ skala tattemperatura applikabbli.


Rakkomandata ħafna

P420
Aħżen b’mod separat.


Rakkomandata meta materjali
inkompatibbli huma probabbli li
jipproduċu riskju partikolari. Jekk
tintuża din id-dikjarazzjoni, għandu
jiżdied test bħala informazzjoni
supplimentari li jikkjarifika l-materjali
inkompatibbli

jistenna għar-rimi ta’ sustanzi
kimiċi. Speċifika r-regolament
applikabbli.
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7.3.2.16 Korrużiv għall-metalli
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Twissija

H290 Jista’ jkun korrużiv għall-metalli

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P234

P390

P406

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Assorbi t-tixrid biex
tipprevjeni ħsara filmaterjal.

Aħżen f’post reżistenti għallkorrożjoni/… kontenitur li huwa
infurrat minn ġewwa b’materjal
reżistenti.

 Rakkomandata għall-pubbliku ġenerali


Mhux obbligatorja għal utenti
industrijali / professjonali

 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà



Rakkomandata

- tista’ titħalla barra jekk P234

tingħata fuq it-tikketta
... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika materjali oħra kompatibbli.


Fakultattiva



Tużax jekk diġà ġiet attribwita P234

Rimi
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7.3.3 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni speċifiċi għall-perikli għas-saħħa
7.3.3.1 Tossiċità Akuta – Orali
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H300 Fatali jekk jinbela’

2

Periklu

H300 Fatali jekk jinbela’

3

Periklu

H301 Tossiku jekk jinbela’

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

P264

P301 + P310

P405

P501

Aħsel … sew wara li tużah.

JEKK JINBELA’: Ikkuntattja
minnufih lil ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika l-partijiet tal-ġisem li
għandhom jinħaslu wara li tintuża ssustanza.




Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali
Rakkomandata għal utenti
industrijali / professjonali

P270
Tikolx, tixrobx jew tpejjipx meta
tkun qed tuża dan il-prodott.

...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza.


Rakkomandata ħafna

P321
Trattament speċifiku (ara … fuq
din it-tikketta).
- jekk tkun meħtieġa
amministrazzjoni immedjata talantidotu.



Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali / professjonali
sakemm kundizzjonijiet
oħra (leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

Rimi

... skont regolamenti lokali/
reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali għallkategoriji 1 u 2



Rakkomandata għall-pubbliku
ġenerali għall-kategorija 3



Fakultattiva għal utenti industrijali
/ professjonali

 Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà

... Referenza għal struzzjoni
supplimentari tal-ewwel għajnuna.


Rakkomandata ħafna f’każijiet
eċċezzjonali biss fejn ittrattament speċifiku jkun
magħruf u meħtieġ

P330 ikkombinata ma’ P301
Laħlaħ ħalek.


Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali għallkategoriji 1 u 2 sakemm ma
ġewx attribwiti
P301+P330+P331



Rakkomandata għall-pubbliku
ġenerali għall-kategorija 3
sakemm ma ġewx attribwiti
P301+P330+P331



Rakkomandata għal utenti
industrijali / professjonali għallkategoriji 1 u 2 sakemm ma
ġewx attribiwiti
P301+P330+P331



Fakultattiva għal utenti
industrijali / professjonali għallkategorija 3

 Rakkomandata għal utenti
industrijali / professjonali jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi
kimiċi. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.
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7.3.3.1 Tossiċità Akuta – Orali (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

4

Twissija

H302 Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P264

P301 + P312

P501

Aħsel … sew wara li tużah.

JEKK JINBELA’: Ikkuntattja
ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…/jekk
ma tħossokx f’siktek.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika lpartijiet tal-ġisem li għandhom jinħaslu
wara li tintuża s-sustanza.


Rakkomandata

P270
Tikolx, tixrobx jew tpejjipx meta
tkun qed tuża dan il-prodott.


Rakkomandata għall-pubbliku
ġenerali



Fakultattiva għal utenti industrijali /
professjonali



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà

...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza.


Fakultattiva

P330
Laħlaħ ħalek.


Fakultattiva

Ħażna

Rimi

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati)
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk
ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk
is-sustanza / it-taħlita hija soġġetta għalleġiżlazzjoni dwar skart perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tarrimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għar-rimi ta’
sustanzi kimiċi. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex
neċessarja referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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7.3.3.1 Tossiċità Akuta – Dermali
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H310 Fatali jekk imiss mal-ġilda

2

Periklu

H310 Fatali jekk imiss mal-ġilda

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P262

P302 + P352

P405

P501

Iddaħħlax fl-għajnejn, fuq il-ġilda
jew fuq il-ħwejjeġ.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel
b’ħafna ilma/…

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …



Rakkomandata ħafna

P264
Aħsel … sew wara li tużah.
Il-manifattur / fornitur għandu jispeċifika
l-partijiet tal-gisem li għandhom jinħaslu
wara li tużah.


Rakkomandata ħafna

P270
Tikolx, tixrobx jew tpejjipx meta tkun
qed tuża dan il-prodott.



Rakkomandata ħafna għall-pubbliku
ġenerali
Fakultattiva għal utenti industrijali /
professjonali.

...Il-manifattur/fornitur jista’
jispeċifika aġent tat-tindif jekk
xieraq, jew jista’ jirrakkomanda
aġent alternattiv f’każijiet
eċċezzjonali jekk ikun jidher ċar li lilma mhuwiex adattat.


Rakkomandata għall-pubbliku
ġenerali



Rakkomandata għal inklużjoni
fl-iskeda ta’ data ta’ sigurtà



Rakkomandata ħafna
għall-pubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali /
professjonali sakemm
kundizzjonijiet oħra
(leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Speċifika r-regolament applikabbli.

P310
Ikkuntattja minnufih lil ĊENTRU
TAL-AVVELENAMENT/tabib/…
...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza.
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Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà
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Rakkomandata ħafna,
ikkombinata ma’ P302+P352

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
- Speċifika l-ingwanti/l-ilbies ta’
protezzjoni.
Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika
aktar it-tip ta’ tagħmir fejn xieraq.
 Rakkomandata ħafna

P321
Trattament speċifiku (ara … fuq
din it-tikketta).
- jekk jingħata parir sabiex jittieħdu
miżuri immedjati, bħal aġent
speċifiku tat-tindif
...Referenza għal struzzjoni
supplimentari tal-ewwel għajnuna.


Rakkomandata ħafna f’każijiet
eċċezzjonali biss fejn ittrattament speċifiku jkun
magħruf u meħtieġ

P361 + P364
Neħħi minnufih il-ħwejjeġ
ikkontaminati kollha u aħsilhom
qabel ma terġa’ tużahom


Rakkomandata
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7.3.3.1 Tossiċità Akuta – Dermali (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

3

Periklu

H311 Tossiku meta jmiss mal-ġilda

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P280

P302 + P352

P405

P501

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għallwiċċ.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel
b’ħafna ilma/…

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- Speċifika l-ingwanti/l-ilbies ta’
protezzjoni.
Il-manifattur/fornitur jista’
jispeċifika aktar it-tip ta’ tagħmir
fejn xieraq.

...Il-manifattur/fornitur jista’
jispeċifika aġent tat-tindif jekk xieraq,
jew jista’ jirrakkomanda aġent
alternattiv f’każijiet eċċezzjonali jekk
ikun jidher ċar li l-ilma mhuwiex
adattat.


Rakkomandata għall-pubbliku
ġenerali



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà

 Rakkomandata ħafna

P312
Ikkuntattja ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…/jekk
ma tħossokx f’siktek.
...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza.



Rakkomandata ħafna
għall-pubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali / professjonali
sakemm kundizzjonijiet
oħra (leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk
ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk
is-sustanza / it-taħlita hija soġġetta
għal-leġiżlazzjoni dwar skart perikoluż.
Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat issit tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li
wieħed normalment jistenna għar-rimi
ta’ sustanzi kimiċi. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.
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Rakkomandata

P321
Trattament speċifiku (ara … fuq
din it-tikketta).
- jekk jingħata parir sabiex jittieħdu
miżuri immedjati, bħal aġent speċifiku
tat-tindif
...Referenza għal struzzjoni
supplimentari tal-ewwel għajnuna.


Rakkomandata ħafna f’każijiet
eċċezzjonali biss fejn ittrattament speċifiku jkun magħruf
u meħtieġ

P361+P364
Neħħi minnufih il-ħwejjeġ
kontaminati kollha u aħsilhom
qabel ma terġa’ tużahom.


Rakkomandata

Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ
148

Verżjoni 4.0 — Marzu 2019

7.3.3.1 Tossiċità Akuta – Dermali (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

4

Twissija

H312 Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P280

P302 + P352

P501

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b’ħafna
ilma/…

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- Speċifika l-ingwanti/l-ilbies ta’
protezzjoni.
Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika
aktar it-tip ta’ tagħmir fejn xieraq.


Rakkomandata

...Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika
aġent tat-tindif jekk xieraq, jew jista’
jirrakkomanda aġent alternattiv f’każijiet
eċċezzjonali jekk ikun jidher ċar li l-ilma
mhuwiex adattat.


Fakultattiva

P312
Ikkuntattja ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma
tħossokx f’siktek.
...Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
s-sors xieraq tal-parir mediku ta’
emerġenza.


Rakkomandata

Ħażna

Rimi

skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li
wieħed normalment jistenna għar-rimi
ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
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applikabbli.
P321
Trattament speċifiku (ara … fuq din ittikketta).
- jekk jingħata parir sabiex jittieħdu miżuri
immedjati, bħal aġent speċifiku għattindif.
...Referenza għal struzzjoni supplimentari
tal-ewwel għajnuna.


Rakkomandata ħafna f’każijiet
eċċezzjonali biss fejn it-trattament
speċifiku jkun magħruf u meħtieġ

P362 + P364
Neħħi l-ħwejjeġ ikkontaminati u
aħsilhom qabel ma terġa’ tużahom.


Fakultattiva
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7.3.3.1 Tossiċità Akuta – Teħid man-Nifs
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H330 Fatali jekk jittieħed man-nifs

2

Periklu

H330 Fatali jekk jittieħed man-nifs

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P260

P304 + P340

P403 + P233

P501

Tiġbidx man-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar
/sprej.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:
Esponi lill-persuna għall-arja
friska u żommha mistrieħa
f’pożizzjoni komda biex tkun
tista’ tieħu n-nifs.

Aħżen f’post b’ventilazzjoni
tajba. Żomm il-kontenitur
magħluq sew.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika kundizzjonijiet applikabbli.


Rakkomandata ħafna

P271
Uża biss barra jew f’post ventilat
sew.
 Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali


Fakultattiva għal utenti
industrijali/professjonali



Rakkomandata ħafna

P310
Ikkuntattja ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…
minnufih
...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza.


Rakkomandata ħafna,
ikkombinata ma’ P304+P340

- jekk sustanza jew taħlita tkun
volatili u tista’ tiġġenera
atmosfera perikoluża.


Rakkomandata ħafna
sakemm ma ġietx
assenjata diġà P404

P405
Aħżen f’post imsakkar.


Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali / professjonali
sakemm kundizzjonijiet
oħra (leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex
neċessarja referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li
wieħed normalment jistenna għar-rimi
ta’ sustanzi kimiċi. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.
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P284
[F’każ ta’ ventilazzjoni
inadegwata] ilbes protezzjoni
respiratorja.
- it-test fil-parentesi kwadri jista’
jintuża jekk tiġi pprovduta
informazzjoni addizzjonali massustanza kimika fil-punt tal-użu li
tispjega x’tip ta’ ventilazzjoni tkun
adegwata għall-użu sigur.
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-tagħmir.


Rakkomandata għal utenti
industrijali/professjonali f’każijiet
eċċezzjonali fejn ilventilazzjoni/miżuri
organizzazzjonali ma jistgħux
jipprevjenu biżżejjedi t-teħid
man-nifs.



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà

P320
Trattament speċifiku hu
urġenti (ara … fuq din ittabella)
- jekk tkun meħtieġa
amministrazzjoni immedjata talantidotu.
... Referenza għal struzzjoni
supplimentari tal-ewwel
għajnuna.


Rakkomandata ħafna
f’każijiet eċċezzjonali biss
fejn it-trattament speċifiku
jkun magħruf u meħtieġ
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7.3.3.1 Tossiċità Akuta – Teħid man-Nifs (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

3

Periklu

H331 Tossiku jekk jinxtamm

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Evita li tiġbed man-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/
fwar/sprej.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi lillpersuna għall-arja friska u żommha
komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

Aħżen f’post
b’ventilazzjoni tajba.
Żomm il-kontenitur
magħluq sew.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

-

tista’ titħalla barra jekk
tingħata P260 fuq it-tikketta.

Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika kundizzjonijiet
applikabbli.


Rakkomandata

P271



P311
Ikkuntattja ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…
...Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika ssors xieraq tal-parir mediku ta’ emerġenza.


Uża biss barra jew f’post
ventilat sew.


Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali

 Fakultattiva għal utenti
industrijali/professjonali

Rakkomandata

Rakkomandata, ikkombinata ma’
P304+P340

- jekk sustanza jew taħlita
tkun volatili u tista’
tiġġenera atmosfera
perikoluża.


P405
Aħżen f’post imsakkar.


Rakkomandata ħafna
għall-pubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali /
professjonali sakemm
kundizzjonijiet oħra
(leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

P321
Trattament speċifiku (ara … fuq din ittikketta)
-

jekk huma meħtieġa miżuri speċifiċi
minnufih.

...Referenza għal struzzjoni supplimentari
tal-ewwel għajnuna.

Rakkomandata ħafna

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti industrijali
/ professjonali jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li jegħlbu
dak li wieħed normalment jistenna
għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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Rakkomandata ħafna f’każijiet
eċċezzjonali biss fejn it-trattament
speċifiku jkun magħruf u meħtieġ
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7.3.3.1 Tossiċità Akuta – Teħid man-Nifs (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

4

Twissija

H332 Jagħmel il-ħsara jekk jittieħed man-nifs

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P261

P304 + P340

Evita li tiġbed man-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sp
rej.

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi
lill-persuna għall-arja friska u
żommha komda biex tkun tista’
tieħu n-nifs.

-

tista’ titħalla barra jekk tingħata P260
fuq it-tikketta.

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
kundizzjonijiet applikabbli.


Rakkomandata

P271



Fakultattiva

P312
Ikkuntattja ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…/jekk ma
tħossokx f’siktek.

Uża biss barra jew f’post ventilat
sew.

...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza.

 Rakkomandata ħafna għall-pubbliku
ġenerali





Fakultattiva għal utenti
industrijali/professjonali

Rakkomandata

Ħażna

Rimi
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7.3.3.2 Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Subkategoriji 1A, 1B, 1C u
Kategorija 1

Periklu

H314 Jikkawża ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P260

P301 + P330 + P331

P405

P501

Tiblax bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/spr
ej.

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalek.
TIPPROVOKAX ir-remettar.

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/ilkontenitur f’ …



Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
kundizzjonijiet applikabbli.
- speċifika li m’għandhomx jinbelgħu
trabijiet jew raxxijiet.
- Jekk frak ta’ trabijiet jew dħaħen jistgħu
jirriżultaw waqt l-użu bil-possibbiltà li
jinġibdu bin-nifs.


Rakkomandata ħafna

P264
Aħsel … sew wara li tużah.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika lpartijiet tal-ġisem li għandhom jinħaslu
wara li tintuża s-sustanza.



Rakkomandata ħafna għall-pubbliku
ġenerali, dment li parir mediku
jindika li d-dikjarazzjoni hija xierqa
Rakkomandata ħafna għal utenti
industrijali/professjonali, dment li
parir mediku jindika li ddikjarazzjoni hija xierqa

P303 + P361 + P353
JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ixxagħar): Inża’ minnufih l-ilbies
ikkontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda
bl-ilma [jew bix-xawer].
- it-test fil-parentesi kwadri għandu jiġi
inkluż meta l-manifattur/fornitur
jikkunsidrah xieraq għas-sustanza
kimika speċifika.


Rakkomandata ħafna




Rakkomandata ħafna
għall-pubbliku ġenerali
Fakultattiva għal utenti
industrijali / professjonali
sakemm kundizzjonijiet
oħra (leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

...skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/intern
azzjonali (li għandhom jiġu
speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għall-kontenut,
għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku
ġenerali jekk is-sustanza /
it-taħlita hija soġġetta għalleġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi
filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti
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 Rakkomandata ħafna għall-pubbliku
ġenerali, sakemm ma ġietx attribwita
diġà P280


Rakkomandata ħafna għal utenti
industrijali / professjonali, sakemm
ma ġietx assenjata diġà P280

P363
Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel
terġa’ tużahom.


Rakkomandata għall-pubbliku
ġenerali

P280



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

P304 + P340

- Speċifika l-ingwanti/l-ilbies ta’
protezzjoni u l-protezzjoni talgħajnejn/tal-wiċċ.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Esponi
lill-persuna għall-arja friska u
żommha komda biex tkun tista’
tieħu n-nifs.

Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika
aktar it-tip ta’ tagħmir fejn xieraq.





Rakkomandata ħafna

Fakultattiva

P310
Ikkuntattja minnufih lil ĊENTRU
TAL-AVVELENAMENT/tabib/…
...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir mediku
ta’ emerġenza.


Rakkomandata ħafna, ikkombinata
ma’ P303+P361+P353,
P305+P351+P338 jew
P301+P330+P331

P321
Trattament speċifiku (ara … fuq din
it-tikketta).
...Referenza għal struzzjoni
supplimentari tal-ewwel għajnuna.

industrijali / professjonali
jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu
dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’
sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi
filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika
aġent għat-tindif jekk xieraq.


Rakkomandata ħafna f’każijiet
eċċezzjonali biss fejn it-trattament
speċifiku jkun magħruf u meħtieġ

P305 + P351 + P338
JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ
b’attenzjoni bl-ilma għal diversi
minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt,
jekk ikun hemm u jkunu faċli biex
tneħħihom. Kompli laħlaħ.


Rakkomandata ħafna

Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ
158

Verżjoni 4.0 — Marzu 2019

7.3.3.2 Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

2

Twissija

H315 Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P264

P302 + P352

Aħsel … sew wara li tużah.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b’ħafna ilma/…

... Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika partijiet tal-ġisem li
għandhom jinħaslu wara li tintuża ssustanza.

...Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika aġent tattindif jekk xieraq, jew jista’ jirrakkomanda aġent
alternattiv f’każijiet eċċezzjonali jekk ikun jidher
ċar li l-ilma mhuwiex adattat.



Rakkomandata

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
- Speċifika l-ingwanti ta’ protezzjoni.
Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika
aktar it-tip ta’ tagħmir fejn xieraq.


Rakkomandata



Fakultattiva għall-pubbliku ġenerali



Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà

P321
Trattament speċifiku (ara … fuq din ittikketta).
...Referenza għal struzzjoni supplimentari tal-ewwel
għajnuna.
Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika aġent għattindif jekk xieraq.


Rakkomandata biss f’każijiet eċċezzjonali fejn
huwa magħruf u meħtieġ trattament speċifiku

Ħażna

Rimi
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P332 + P313
Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ħu parir
mediku.
- tista’ titħalla barra jekk jingħataw P333 + P313
fuq it-tikketta.


Fakultattiva

P362 + P364
Neħħi l-ħwejjeġ ikkontaminati u aħsilhom
qabel ma terġa’ tużahom.


Fakultattiva



Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda ta’ data
ta’ sigurtà
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7.3.3.3 Ħsara serja lill-għajnejn - biss53
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H318 Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P280

P305 + P351 + P338

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ
b’attenzjoni bl-ilma għal diversi
minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt,
jekk ikun hemm u jkunu faċli biex
tneħħihom. Kompli laħlaħ.

- Speċifika protezzjoni għallgħajnejn/għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika
aktar it-tip ta’ tagħmir fejn xieraq.


Rakkomandata ħafna



Ħażna

Rimi

Rakkomandata ħafna

P310
Ikkuntattja minnufih lil ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…
...Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
s-sors xieraq tal-parir mediku ta’
emerġenza.


Rakkomandata ħafna, ikkombinata
ma’ P305+P351+P338

Meta sustanza kimika tiġi kklassifikata fis-Subkategorija 1A, 1B, 1C jew fil-Kategorija 1 ta’ korrużjoni tal-ġilda, l-ittikkettar dwar ħsara serja lillgħajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn jista’ jitħalla barra billi din l-informazzjoni tkun diġà inkluża fid-dikjarazzjoni ta’ periklu għall-Kategorija 1 ta’ korrużjoni
tal-ġilda (H314).
53
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7.3.3.3 Irritazzjoni tal-għajnejn – biss54
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

2

Twissija

H319 Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni
P264

Rispons



Fakultattiva għall-utenti industrijali/ professjonali



Rakkomandata għall-pubbliku ġenerali



Rakkomandata għall-pubbliku
ġenerali



Rakkomandata għal inklużjoni
fl-iskeda ta’ data ta’ sigurtà

... Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika partijiet talġisem li għandhom jinħaslu wara li tintuża s-sustanza.

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni
għall-wiċċ.
- Speċifika protezzjoni għall-għajnejn/għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika aktar it-tip ta’
tagħmir fejn xieraq.


Rakkomandata

Rimi

P305 + P351 + P338
JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN:
Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma
għal diversi minuti. Neħħi llentijiet tal-kuntatt, jekk ikun
hemm u jkunu faċli biex
tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Aħsel … sew wara li tużah.

Ħażna

P337 + P313
Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn
tippersisti: Ħu parir mediku.


Rakkomandata

Meta sustanza kimika tiġi kklassifikata fis-Subkategorija 1A, 1B, 1C jew fil-Kategorija 1 ta’ korrużjoni tal-ġilda, l-ittikkettar dwar ħsara serja lillgħajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn jista’ jitħalla barra billi din l-informazzjoni tkun diġà inkluża fid-dikjarazzjoni ta’ periklu għall-Kategorija 1 ta’ korrużjoni
tal-ġilda (H314).
54
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7.3.3.4 Sensitizzazzjoni respiratorja
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1, 1A, 1B

Periklu

H334 Jista’ jikkawża sintomi ta’ allerġija jew ta’ ażma jew
diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk jittieħed mannifs

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P261

P304 + P340

P501

Evita li tiġbed man-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

JEKK JITTIEĦED MANNIFS: Esponi lill-persuna
għall-arja friska u
żommha komda biex tkun
tista’ tieħu n-nifs.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

-

tista’ titħalla barra jekk tingħata P260 fuq ittikketta.

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika kundizzjonijiet
applikabbli.


Rakkomandata ħafna

P284
[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes
protezzjoni respiratorja.
-

it-test fil-parentesi kwadri jista’ jintuża jekk tiġi
pprovduta informazzjoni addizzjonali massustanza kimika fil-punt tal-użu li tispjega x’tip ta’
ventilazzjoni tkun adegwata għall-użu sigur.

Il-manifattur/il-fornitur għandu jispeċifika t-tagħmir.


Rakkomandata għal utenti industrijali/professjonali
f’każijiet eċċezzjonali fejn il-ventilazzjoni/miżuri



Rakkomandata ħafna

P342 + P311
Jekk ikollok sintomi
respiratorji: Ikkuntattja
ĊENTRU TALAVVELENAMENT jew
tabib.


Ħażna

Rimi

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal utenti industrijali
/ professjonali jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li jegħlbu
dak li wieħed normalment jistenna
għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja

Rakkomandata ħafna
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organizzazzjonali ma jistgħux jipprevjenu
biżżejjedi t-teħid man-nifs.


Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda ta’ data ta’
sigurtà
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referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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7.3.3.4 Sensitizzazzjoni tal-ġilda
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1, 1A, 1B

Twissija

H317 Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P261

P302 + P352

P501

Evita li tiġbed man-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b’ħafna
ilma/…

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

tista’ titħalla barra jekk tingħata P260
fuq it-tikketta.

...Il-manifattur/fornitur jista’
jispeċifika aġent tat-tindif jekk xieraq,
jew jista’ jirrakkomanda aġent
alternattiv f’każijiet eċċezzjonali jekk
ikun jidher ċar li l-ilma mhuwiex
adattat.

-

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
kundizzjonijiet applikabbli.


Rakkomandata

P272
Ilbies tax-xogħol kontaminat m’għandux
jitħalla joħroġ mill-post tax-xogħol.
 Mhux maħsuba biex tintuża għallpubbliku ġenerali
 Fakultattiva għal utenti
industrijali/professjonali
P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.



Rakkomandata għall-pubbliku
ġenerali



Rakkomandata għal inklużjoni fliskeda ta’ data ta’ sigurtà

P333 + P313
Jekk ikun hemm irritazzjoni jew
raxx tal-ġilda: Ħu parir mediku.


Rakkomandata

Ħażna

Rimi

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li
wieħed normalment jistenna għar-rimi
ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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Speċifika l-ingwanti ta’ protezzjoni.

Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika aktar
it-tip ta’ tagħmir fejn xieraq.


Rakkomandata ħafna
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P321
Trattament speċifiku (ara … fuq
din it-tikketta)
... Referenza għal struzzjoni
supplimentari tal-ewwel għajnuna.
Il-manifattur/fornitur jista’ jispeċifika
aġent għat-tindif jekk xieraq.


Rakkomandata ħafna f’każijiet
eċċezzjonali biss fejn it-trattament
speċifiku jkun magħruf u meħtieġ

P362+P364
Neħħi l-ħwejjeġ ikkontaminati u
aħsilhom qabel ma terġa’
tużahom.


Rakkomandata
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7.3.3.5 Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1, 1A, 1B

Periklu

H340 Jista’ jikkawża difetti ġenetiċi (semmi r-rotta ta’
esponiment jekk tingħata prova konklużiva li lebda rotta ta’ esponiment oħra ma tikkawża lperiklu)

2

Twissija

H341 Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi (semmi r-rotta
ta’ esponiment jekk tingħata prova konklużiva li lebda rotta ta’ esponiment oħra ma tikkawża lperiklu)

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P201

P308 + P313

P405

P501

Ikseb struzzjonijiet speċjali qabel lużu.

JEKK espost jew inkwetat:
Ħu parir mediku.

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …



Rakkomandata ħafna għallkategorija 1A u 1B



Rakkomandata ħafna għallkategorija 1A u 1B



Rakkomandata għall-kategorija 2



Rakkomandata għallkategorija 2

P202
Tmissux qabel ma tkun qrajt u fhimt
l-prekawzjonijiet ta’ sigurtà kollha.



Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali55



Fakultattiva għal utenti
industrijali/professjonali
sakemm kundizzjonijiet oħra
(leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx
għall-kontenut, għall-kontenitur jew
għat-tnejn.

Is-sustanzi u t-taħlitiet li huma elenkati fl-Appendiċi 1–6 tal-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) u li huma assenjati H340,
H350 jew H360 huma ristretti għal utenti industrijali / professjonali u normalment ma jiġux fornuti lill-pubbliku ġenerali (ara l-entrata 28, 29 u 30 flAnness
XVII
għal
REACH
kif
emendat).
Il-lista
ta’
emendi
sussegwenti
tal-Anness XVII
hija
aċċessibbli
fuq
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
55
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Fakultattiva meta tiġi assenjata P201

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
t-tip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna
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Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar
skart perikoluż. Huwa rrakkomandat
li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti
industrijali / professjonali jekk ikun
hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li
jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat
is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex
neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.
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7.3.3.6 Karċinoġeniċità
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1A u 1B

Periklu

H350 Jista’ jikkawża l-kanċer (semmi r-rotta ta’ esponiment jekk
tingħata prova konklużiva li l-ebda rotta ta’ esponiment oħra
ma tikkawża l-periklu)

2

Twissija

H351 Suspettat li jikkawża l-kanċer (semmi r-rotta ta’ esponiment
jekk tingħata prova konklużiva li l-ebda rotta ta’ esponiment
oħra ma tikkawża l-periklu)

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P201

P308 + P313

P405

P501

Ikseb struzzjonijiet speċjali qabel
l-użu.

JEKK espost jew inkwetat:
Ħu parir mediku.

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …



Rakkomandata ħafna għallkategorija 1A u 1B



Rakkomandata ħafna għallkategorija 1A u 1B



Rakkomandata għall-kategorija 2



Rakkomandata għallkategorija 2

P202
Tmissux qabel ma tkun qrajt u
fhimt l-prekawzjonijiet ta’ sigurtà
kollha.



Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali56



Fakultattiva għal utenti
industrijali/professjonali
sakemm kundizzjonijiet oħra
(leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għattnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart

Is-sustanzi u t-taħlitiet li huma elenkati fl-Appendiċi 1–6 tal-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) u li huma assenjati H340,
H350 jew H360 huma ristretti għal utenti industrijali / professjonali u normalment ma jiġux fornuti lill-pubbliku ġenerali (ara l-entrata 28, 29 u 30 flAnness
XVII
għal
REACH
kif
emendat).
Il-lista
ta’
emendi
sussegwenti
tal-Anness XVII
hija
aċċessibbli
fuq:
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation.
56
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Fakultattiva meta tiġi assenjata
P201

perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna



Rakkomandata għal utenti industrijali
/ professjonali jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li jegħlbu
dak li wieħed normalment jistenna
għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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7.3.3.7 Tossiċità għar-riproduzzjoni
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1A u 1B

Periklu

H360 Jista’ jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li
għadha fil-ġuf (semmi l-effett speċifiku jekk ikun
magħruf)
(semmi r-rotta ta’ esponiment jekk tingħata prova
konklużiva li l-ebda rotta ta’ esponiment oħra ma
tikkawża l-periklu)

2

Twissija

H361 Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija
li għadha fil-ġuf (semmi l-effett speċifiku jekk
magħruf)
(semmi r-rotta ta’ esponiment jekk tingħata prova
konklużiva li l-ebda rotta ta’ esponiment oħra ma
tikkawża l-periklu)

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P201

P308 + P313

P405

P501

Ikseb struzzjonijiet speċjali
qabel l-użu.

JEKK espost jew inkwetat: Ħu
parir mediku.

Aħżen f’post
imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …



Rakkomandata ħafna għallkategorija 1A u 1B



Rakkomandata ħafna għallkategorija 1A u 1B



Rakkomandata għallkategorija 2



Rakkomandata għallkategorija 2

P202

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk irrekwiżiti tar-rimi japplikawx għall-kontenut,
għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk issustanza / it-taħlita hija soġġetta għal-
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Tmissux qabel ma tkun qrajt u
fhimt l-prekawzjonijiet ta’
sigurtà kollha.


Fakultattiva meta tiġi assenjata
P201

P280
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
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Rakkomandata ħafna
għall-pubbliku
ġenerali57



Fakultattiva għal
utenti industrijali /
professjonali
sakemm
kundizzjonijiet oħra
(leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma
jqisuhiex neċessarja

leġiżlazzjoni dwar skart perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi
filwaqt li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.


Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għar-rimi ta’ sustanzi
kimiċi. Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat
is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.

Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika t-tip xieraq ta’ tagħmir.


Rakkomandata ħafna

Is-sustanzi u t-taħlitiet li huma elenkati fl-Appendiċi 1–6 tal-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) u li huma assenjati H340,
H350 jew H360 huma ristretti għal utenti industrijali / professjonali u normalment ma jiġux fornuti lill-pubbliku ġenerali (ara l-entrata 28, 29 u 30 flAnness XVII għal REACH kif emendat). Il-lista ta’ emendi sussegwenti tal-Anness XVII hija aċċessibbli fuq is-sit web tal-ECHA:
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation).
57
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7.3.3.7 Tossiċità riproduttiva (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

Kategorija addizzjonali għall-effetti fuq
jew mat-treddigħ

L-ebda kelma ta’ sinjal

H362 Jista’ jagħmel ħsara lit-tfal imreddgħa

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P201

P308 + P313

Ikseb struzzjonijiet speċjali qabel l-użu.

JEKK espost jew inkwetat: Ħu
parir mediku.



Rakkomandata ħafna


P260
Tiblax bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
kundizzjonijiet applikabbli.
-

Speċifika li m’għandhomx jinġibdu trabijiet
jew raxxijiet man-nifs.

-

jekk frak ta’ trabijiet jew raxxijiet li
jinġibdu bin-nifs jistgħu jirriżultaw waqt lużu.



Rakkomandata ħafna

Rakkomandata

Ħażna

Rimi

L-ebda
pittogram
ma talperiklu
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P263
Evita l-kuntatt waqt it-tqala u waqt ittreddigħ.


Rakkomandata ħafna

P264
Aħsel … sew wara li tużah.
... Il-manifattur / il-fornitur għandu jispeċifika
l-partijiet tal-ġisem li għandhom jinħaslu wara
li tużah.


Fakultattiva

P270
Tikolx, tixrobx jew tpejjipx meta tkun
qed tuża dan il-prodott.
 Rakkomandata għall-pubbliku ġenerali


Fakultattiva għal utenti industrijali /
professjonali

 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda ta’
data ta’ sigurtà
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7.3.3.8 Tossiċità speċifika għall-organu fil-mira wara esponiment ta’ darba
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H370 Jikkawża ħsara lill-organi (jew semmi l-organi kollha affettwati,
jekk ikunu magħrufa)
(semmi r-rotta ta’ esponiment jekk tingħata prova konklużiva li
l-ebda rotta ta’ esponiment oħra ma tikkawża l-periklu)

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P260

P308 + P311

P405

P501

Tiblax bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

JEKK espost jew inkwetat:
Ikkuntattja lil ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
kundizzjonijiet applikabbli.


Rakkomandata ħafna meta s-sustanza /
it-taħlita tkun volatili jew gass jew meta
l-esponiment permezz tat-teħid man-nifs
ikun possibbli, eż. permezz tal-isprejjar
jew trab li jittieħed man-nifs, jew f’każ li
H370 tindika teħid man-nifs bħala rotta
ta’ esponiment

P264
Aħsel … sew wara li tużah.
... Il-manifattur / fornitur għandu jispeċifika
l-partijiet tal-ġisem li għandhom jinħaslu
wara li tużah.


Fakultattiva

Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza.


Rakkomandata ħafna

P321
Trattament speċifiku (ara …
fuq din it-tikketta)
- jekk huma meħtieġa miżuri
immedjati.
... Referenza għal struzzjoni
supplimentari tal-ewwel
għajnuna.


Rakkomandata ħafna
f’każijiet eċċezzjonali biss



Rakkomandata ħafna
għall-pubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali /
professjonali sakemm
kundizzjonijiet oħra
(leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti industrijali
/ professjonali jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li jegħlbu
dak li wieħed normalment jistenna
għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
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P270
Tikolx, tixrobx jew tpejjipx meta tkun
qed tuża dan il-prodott.
 Rakkomandata għall-pubbliku ġenerali


Fakultattiva għal utenti industrijali /
professjonali

 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà
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fejn it-trattament speċifiku
jkun magħruf u meħtieġ

rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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7.3.3.8 Tossiċità speċifika għall-organu fil-mira wara esponiment ta’ darba (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

2

Twissija

H371 Jista’ jikkawża ħsara lill-organi (jew semmi l-organi kollha
affettwati, jekk ikunu magħrufa)
(semmi r-rotta ta’ esponiment jekk tingħata prova konklużiva
li l-ebda rotta ta’ esponiment oħra ma tikkawża l-periklu)

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P260

P308 + P311

P405

P501

Tiblax bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

JEKK espost jew inkwetat:
Ikkuntattja lil ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
kundizzjonijiet applikabbli.


Rakkomandata ħafna meta s-sustanza /
it-taħlita tkun volatili jew gass jew meta
l-esponiment permezz tat-teħid man-nifs
ikun possibbli, eż. permezz tal-isprejjar
jew trab li jittieħed man-nifs, jew f’każ li
H371 tindika teħid man-nifs bħala rotta
ta’ esponiment

P264
Aħsel … sew wara li tużah.
... Il-manifattur / fornitur għandu jispeċifika
l-partijiet tal-ġisem li għandhom jinħaslu
wara li tużah.


Fakultattiva

Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza


Rakkomandata



Rakkomandata ħafna
għall-pubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali /
professjonali sakemm
kundizzjonijiet oħra
(leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
jekk ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali
jekk is-sustanza / it-taħlita hija
soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

 Rakkomandata għal utenti industrijali
/ professjonali jekk ikun hemm
rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li jegħlbu
dak li wieħed normalment jistenna
għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
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P270
Tikolx, tixrobx jew tpejjipx meta tkun
qed tuża dan il-prodott.
 Rakkomandata għall-pubbliku ġenerali


Fakultattiva għal utenti industrijali /
professjonali

 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà
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rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit
tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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7.3.3.8 Tossiċità speċifika għall-organu fil-mira wara esponiment ta’ darba (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

3

Twissija

H335 Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja; jew
H336 Jista’ jikkawża ħedla jew sturdament

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P261

P304 + P340

P403 + P233

P501

Evita li tiġbed man-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/
sprej.

JEKK JITTIEĦED MANNIFS: Esponi lill-persuna
għall-arja friska u żommha
komda biex tkun tista’
tieħu n-nifs.

Aħżen f’post b’ventilazzjoni
tajba. Żomm il-kontenitur
magħluq sew.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- tista’ titħalla barra jekk tingħata
P260 fuq it-tikketta.
Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika kundizzjonijiet applikabbli.


Rakkomandata

P271
Uża biss barra jew f’post ventilat
sew.
 Rakkomandata ħafna għall-pubbliku
ġenerali


Fakultattiva għal utenti industrijali
/ professjonali



Fakultattiva

P312
Ikkuntattja ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…/
jekk ma tħossokx f’siktek.
...Il-manifattur/fornitur
għandu jispeċifika s-sors
xieraq tal-parir mediku ta’
emerġenza.


Rakkomandata

- jekk is-sustanza jew it-taħlita
tkun volatili u tista’ tiġġenera
atmosfera perikoluża.


Rakkomandata sakemm ma
tiġix assenjata P404

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk
ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għallkontenut, għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk
is-sustanza / it-taħlita hija soġġetta għalleġiżlazzjoni dwar skart perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tarrimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għar-rimi ta’
sustanzi kimiċi. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex
neċessarja referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.

P405
Aħżen f’post imsakkar.


Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali / professjonali
sakemm kundizzjonijiet
oħra (leġiżlazzjoni ta’ Stat
Membru) ma jqisuhiex
neċessarja
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7.3.3.9 Tossiċità speċifika għall-organu fil-mira wara esponiment ripetut
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H372 Jikkawża ħsara lill-organi (semmi l-organi kollha affettwati,
jekk magħrufa) minħabba esponiment fit-tul jew ripetut
(semmi r-rotta ta’ esponiment jekk ikun ipprovat b’mod
konklużiv li l-ebda rotta oħra ta’ esponiment ma tikkaġuna lperiklu)

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P260

P314

P501

Tiblax bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

Ikkonsulta tabib jekk
tħossok ma tiflaħx.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
kundizzjonijiet applikabbli.





Rakkomandata ħafna meta s-sustanza /
it-taħlita tkun volatili jew gass jew meta
l-esponiment permezz tat-teħid man-nifs
tkun possibbli, eż. permezz tal-isprejjar
jew trab li jittieħed man-nifs, jew f’każ li
H372 tindika teħid man-nifs bħala rotta
ta’ esponiment

Rakkomandata

Ħażna

Rimi

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li għandhom
jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk irrekwiżiti tar-rimi japplikawx għall-kontenut, għallkontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk issustanza / it-taħlita hija soġġetta għal-leġiżlazzjoni
dwar skart perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti speċifiċi
għar-rimi li jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.

P264
Aħsel … sew wara li tużah.
... Il-manifattur / fornitur għandu jispeċifika
l-partijiet tal-ġisem li għandhom jinħaslu
wara li tużah.


Fakultattiva
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P270
Tikolx, tixrobx jew tpejjipx meta tkun
qed tuża dan il-prodott.
 Rakkomandata għall-pubbliku ġenerali


Fakultattiva għal utenti industrijali /
professjonali

 Rakkomandata għal inklużjoni fl-iskeda
ta’ data ta’ sigurtà
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7.3.3.9 Tossiċità speċifika għall-organu fil-mira wara esponiment ripetut (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

2

Twissija

H373 Jista’ jikkawża ħsara lill-organi (semmi l-organi kollha
affettwati, jekk magħrufa) minħabba esponiment fit-tul jew
ripetut (semmi r-rotta ta’ esponiment jekk ikun ipprovat b’mod
konklużiv li l-ebda rotta oħra ta’ esponiment ma tikkaġuna lperiklu)

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P260

P314

P501

Tiblax bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

Ikkonsulta tabib jekk
tħossok ma tiflaħx.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika
kundizzjonijiet applikabbli.





Rakkomandata ħafna meta s-sustanza /
it-taħlita tkun volatili ħafna jew gass jew
meta l-esponiment permezz tat-teħid
man-nifs ikun possibbli, eż. permezz talisprejjar jew trab li jittieħed man-nifs,
jew f’każ li H373 tindika teħid man-nifs
bħala rotta ta’ esponiment

Rakkomandata

Ħażna

Rimi

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk
ir-rekwiżiti tar-rimi japplikawx għall-kontenut,
għall-kontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk
is-sustanza / it-taħlita hija soġġetta għalleġiżlazzjoni dwar skart perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi
filwaqt li mhijiex neċessarja referenza
għal-leġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti
speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li wieħed
normalment jistenna għar-rimi ta’ sustanzi
kimiċi. Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat
is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.
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7.3.3.10 Periklu mill-aspirazzjoni
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Periklu

H304 Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs.

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P301 + P310

P405

P501

JEKK JINBELA’: Ikkuntattja
minnufih lil ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…

Aħżen f’post imsakkar.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

...Il-manifattur/fornitur għandu
jispeċifika s-sors xieraq tal-parir
mediku ta’ emerġenza.


Rakkomandata ħafna,
ikkombinata ma’ P331



Rakkomandata ħafna għallpubbliku ġenerali



Fakultattiva għal utenti
industrijali / professjonali
sakemm kundizzjonijiet oħra
(leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru)
ma jqisuhiex neċessarja

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li
għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk irrekwiżiti tar-rimi japplikawx għall-kontenut, għallkontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk issustanza / it-taħlita hija soġġetta għalleġiżlazzjoni dwar skart perikoluż. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi
filwaqt li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti speċifiċi
għar-rimi li jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi
filwaqt li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.

P331
TIPPROVOKAX ir-remettar.


Rakkomandata ħafna,
ikkombinata ma’ P301+P310
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7.3.4 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni speċifiċi għall-perikli ambjentali
7.3.4.1 Perikoluż għall-ambjent akwatiku – Periklu akwatiku (akut) għall-perjodu qasir

Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Twissija

H400 Tossiku ħafna għall-ħajja akwatika

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P273

P391

P501

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Iġbor it-tixrid.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- jekk dan mhuwiex l-użu intiż.





Rakkomandata ħafna

Rakkomandata ħafna

Ħażna

Rimi

... skont regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għall-kontenut, għall-kontenitur jew għattnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk is-sustanza / ittaħlita hija soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tarrimi filwaqt li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal utenti industrijali / professjonali jekk
ikun hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li
wieħed normalment jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.
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7.3.4.1 Perikoluż għall-ambjent akwatiku – periklu akwatiku (kroniku) għall-perjodu twil
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Twissija

H410 Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b’mod li
jħalli effetti dejjiema

2

L-ebda kelma ta’ sinjal

H411 Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b’mod li
jħalli effetti dejjiema

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

P273

P391

P501

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Iġbor it-tixrid.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- jekk dan mhuwiex l-użu intiż.





Rakkomandata ħafna

Rakkomandata ħafna

Ħażna

Rimi

... skont regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali
(li għandhom jiġu speċifikati).
Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk ir-rekwiżiti tarrimi japplikawx għall-kontenut, għall-kontenitur jew għattnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk is-sustanza / ittaħlita hija soġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar skart
perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tarrimi filwaqt li mhijiex neċessarja referenza għalleġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal utenti industrijali / professjonali jekk
ikun hemm rekwiżiti speċifiċi għar-rimi li jegħlbu dak li
wieħed normalment jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi.
Huwa rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li
mhijiex neċessarja referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.
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7.3.4.1 Perikoluż għall-ambjent akwatiku – periklu akwatiku (kroniku) għall-perjodu twil (tkompli)
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

3

L-ebda kelma ta’ sinjal

H412 Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli
effetti dejjiema

4

L-ebda kelma ta’ sinjal

H413 Jista’ jikkawża effetti ta’ ħsara dejjiema lill-organiżmi
akwatiċi

L-ebda
pittogram
ma talperiklu mhi
użata

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi

P273

P501

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

- jekk dan mhuwiex l-użu intiż.

... skont regolamenti
lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali (li għandhom
jiġu speċifikati).



Rakkomandata

Il-manifattur/fornitur għandu jispeċifika jekk irrekwiżiti tar-rimi japplikawx għall-kontenut, għallkontenitur jew għat-tnejn.


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali jekk issustanza / it-taħlita hija soġġetta għal-leġiżlazzjoni
dwar skart perikoluż. Huwa rrakkomandat li jiġi
speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt li mhijiex neċessarja
referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli.



Rakkomandata għal utenti industrijali /
professjonali jekk ikun hemm rekwiżiti speċifiċi
għar-rimi li jegħlbu dak li wieħed normalment
jistenna għar-rimi ta’ sustanzi kimiċi. Huwa
rrakkomandat li jiġi speċifikat is-sit tar-rimi filwaqt
li mhijiex neċessarja referenza għal-leġiżlazzjoni
applikabbli.
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7.3.5 Perikli addizzjonali

7.3.5.1 Perikoluż għas-saff tal-ożonu
Kategorija ta’ periklu

Kelma ta’ sinjal

Dikjarazzjoni ta’ periklu

1

Twissija

H420 Jagħmel ħsara lis-saħħa tal-pubbliku u lill-ambjent billi jeqred
l-ożonu fl-atmosfera ta’ fuq

Dikjarazzjonijiet ta’ Prekawzjoni
Prevenzjoni

Rispons

Ħażna

Rimi
P502
Irreferi għand il-manifattur/fornitur għal
informazzjoni dwar l-irkupru jew irriċiklaġġ


Obbligatorja għall-pubbliku ġenerali



Rakkomandata ħafna għal utenti industrijali
/ professjonali
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7.4 Eżempji għall-għażla ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni għattikketta
Din it-taqsima tipprovdi eżempji prattiċi dwar kif għandhom jintgħażlu dikjarazzjonijiet
ta’ prekawzjoni għal diversi sustanzi mudell. Is-sett ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni li
għandu jigi prijoritizzat għat-tikketta huwa enfasizzat b’tipa grassa sottolinjata
(rakkomandata ħafna) u sottolinjata (rakkomandata), filwaqt li dikjarazzjonijiet
fakultattivi jidhru b’ittri normali (l-ebda enfasi) u d-dikjarazzjonijiet li ma għandhomx
jintużaw/sakemm ma tapplikax kundizzjoni/ għal inklużjoni fuq l-iskeda ta’ data ta’
sigurtà biss huma mmarkati bil-kulur griż.
Għandek tkun taf li anke jekk sustanza jew taħlita għandha l-istess perikli bħal wieħed
mill-eżempji li ġejjin, sett ieħor ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni jista’ jkun xieraq fuq
il-bażi tal-kundizzjonijet speċifiċi għall-użu mogħtija fit-tabelli t’hawn fuq.

Eżempju 1. Is-sustanza X assenjata klassifikazzjonijiet ta’ periklu għassaħħa fiżika u diversi perikli oħrajn
A. Klassifikazzjoni u dikjarazzjonijiet ta’ periklu:
Fjam. Lik. 2

H225 Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna

Toss. Akuta 3 (orali)

H301 Tossiku jekk jinbela’

Toss. Akuta 3 (dermali)

H311 Tossiku meta jmiss mal-ġilda

Toss. Akuta 3 (teħid mannifs)

H331 Tossiku jekk jittieħed man-nifs

STOT-SE 1

H370 Jikkawża ħsara lill-fwied permezz ta’ esponiment
dermali

B. Informazzjoni ulterjuri:
Is-sustanza X hija preżunta bħala volatili, iżda mhux daqshekk li tiġġenera atmosfera
potenzjalment splussiva.
Hemm esponiment possibbli permezz tax-xamm.
Mhijiex neċessarja medja speċifika għat-tifi. Trattament speċifiku/miżuri speċifiċi
mhux/mhumiex meħtieġ/meħtieġa b’urġenza.
Mhija meħtieġa l-ebda dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni speċifika għar-rimi peress li ssustanza mhijiex intiża sabiex tintuża mill-pubbliku ġenerali, iżda biss minn utenti
industrijali/professjonali.
C. Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni abbażi tal-klassifikazzjoni (ara l-Annessi I u IV għasCLP) u skont dan id-dokument ta’ gwida:
Toss. Akuta 3
(Orali)

Toss. Akuta 3
(Dermali)

Toss. Akuta 3
(Teħid mannifs)

STOT-SE 1

Fjam. Lik. 2

P264

P280

P261

P260

P210

P271

P264

P233

P270

P240

P270

P241
P242
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Toss. Akuta 3
(Orali)

Toss. Akuta 3
(Dermali)

Toss. Akuta 3
(Teħid mannifs)

STOT-SE 1

Fjam. Lik. 2

P243
P280
P301 + P310

P312

P304 + P340

P308 + P311

P303 + P361 + P353

P321

P321

P311

P321

P370 + P378

P330

P361 + P364

P321

P405

P403 + P235

P501

P501

P363
P302 + P352
P405

P405

P403 + P233
P405

P501

P501

P501

Spjegazzjoni dwar l-użu tat-tipa grassa, tas-sottolinjar u tal-marker griż:
PXXX = rakkomandata ħafna; PXXX = rakkomandata; PXXX = fakultattiva; PXXX = m’għandhiex
tintuża/sakemm ma tapplikax il-kondizzjoni/inklużjoni fuq l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà biss

D. Għażla ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rakkomandati ħafna u rakkomandati:
Meta l-istess dikjarazzjoni tiġi attribwita għal perikli differenti, iżda bi prijorità differenti,
jittieħed l-approċċ l-aktar konservattiv. Meta xieraq, dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni
huma kkombinati f’dikjarazzjoni kkombinata waħda. Frażijiet individwali duplikati huma
evitati. Ir-riżultati tal-għażla fis-sett li ġej ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni:
P210

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammiet
mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

P260

Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

P280

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

P301+P310

JEKK JINBELA’: Ikkuntattja ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/… minnufih

P308+P311

JEKK espost jew inkwetat: Ikkuntattja ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/…

P304+P340

JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u
żommha komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

P403+P233

Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur
magħluq sew.

E. Riżultat:
L-għażla skont il-gwida tirriżulta f’seba’ dikjarazzjonijet ta’ prekawzjoni.
Jinkiseb tnaqqis sostanzjali meta mqabbla mas-sett inizjali ta’ dikjarazzjonijiet
potenzjalment applikabbli għat-tikketta ta’ periklu, attribwibbli fuq il-bażi ta’
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perikli sottostanti. Pereżempju: P261 tista’ titneħħa, peress li P260 diġà hija
assenjata għat-tikketta.
Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni magħżula jridu jitqiegħdu fuq it-tikketta ta’ periklu
CLP. Peress li trid titħejja SDS, id-dikjarazzjonijiet ikollhom jiġu inklużi wkoll fl-SDS, taħt
l-intestatura 2.2 “Elementi tat-tikketta”, (ara l-Gwida dwar il-kompilazzjoni ta’ skedi ta’
data ta’ sigurtà). Id-dikjarazzjonijiet mhux magħżula jistgħu jiġu introdotti taħt lintestaturi rilevanti tal-SDS, biex l-utent industrijali jew professjonali jiġi pprovdut
b’informazzjoni suffiċjenti biex jimmaniġġa s-sustanza b’sigurtà.

Eżempju 2. Sustanza Y assenjata klassifikazzjoni ta’ periklu fiżiku u
għas-saħħa serju
A. Klassifikazzjoni u dikjarazzjonijiet ta’ periklu:
Oss. Sol. 1

H271 Jista’ jikkawża nar jew splużjoni; ossidant qawwi.

Korr. għall-Ġilda 1A H314 Jikkawża ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn
B. Informazzjoni ulterjuri:
Sustanza Y hija materjal solidu granulari u huwa preżunt li mhijiex volatili. Esponiment
għat-trab matul l-immaniġġar u l-użu huwa possibbli.
Mhijiex neċessarja medja speċifika għat-tifi.
Trattament speċifiku/miżuri speċifiċi mhux/mhumiex meħtieġ/meħtieġa b’urġenza. Mhija
meħtieġa l-ebda dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni speċifika għar-rimi peress li s-sustanza
mhijiex intiża sabiex tintuża mill-pubbliku ġenerali, iżda biss minn utenti
industrijali/professjonali.
C. Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni abbażi tal-klassifikazzjoni (ara l-Annessi I u IV għasCLP) u skont dan id-dokument ta’ gwida:

Oss. Sol. 1
P210
P220
P280
P283

Korr. għall-Ġilda 1A
P260
P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P306+P360

P363

P371+P380+P375

P304+P340

P370+P378

P310
P321
P305+P351+P338

-

P405

P501

P501
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D. Għażla ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rakkomandati ħafna u rakkomandati:
Meta l-istess dikjarazzjoni tiġi attribwita għal perikli differenti, iżda bi prijorità differenti,
jittieħed l-approċċ l-aktar konservattiv (jiġifieri trid tingħata kunsiderazzjoni lill-akbar
prijorità). Meta xieraq, dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni huma kkombinati f’dikjarazzjoni
kkombinata waħda. Frażijiet individwali duplikati huma evitati. Ir-riżultati tal-għażla fissett li ġej ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni:
P210

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar,
fjammiet mikxufa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

P220

Żomm ‘il bogħod mill-ħwejjeġ u minn materjali li
jaqbdu oħra.

P260

Tiblax bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

P280

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni
għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

P301+P330+P331

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

P303+P361+P353+310

JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Inża’
minnufih l-ilbies ikkontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda
bl-ilma [jew bix-xawer]. Ikkuntattja minnufih lil
ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…

P305+P351+P338

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b’attenzjoni blilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt,
jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli
laħlaħ.

P371+P380+P375

F’każ ta’ nar kbir u kwantitajiet kbar: Evakwa ż-żona.
Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta’
splużjoni.

E. Riżultat:
L-għażla skont ir-riżultati ta’ dan id-dokument ta’ gwida tirriżulta fi tmien
dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni, li l-biċċa l-kbira tagħhom huma kkombinati.
Jinkiseb tnaqqis sostanzjali meta mqabbla mas-sett inizjali ta’ dikjarazzjonijiet
potenzjalment applikabbli għat-tikketta ta’ periklu CLP, attribwibbli fuq il-bażi
ta’ perikli sottostanti.
Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni magħżula jridu jitqiegħdu fuq it-tikketta ta’ periklu
CLP. Minħabba li jeħtieġ li tiġi ppreparata SDS, dawn ikollhom jiġu inklużi wkoll fl-SDS,
taħt l-intestatura 2.2 “Elementi tat-tikketta” (ara l-Gwida dwar il-kompilazzjoni ta’ skedi
ta’ data ta’ sigurtà).
Id-dikjarazzjonijiet mhux magħżula jistgħu jiġu introdotti taħt l-intestaturi rilevanti talSDS, biex l-utent industrijali jew professjonali jiġi pprovdut b’informazzjoni suffiċjenti
biex jimmaniġġa s-sustanza b’sigurtà.
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Eżempju 3. Sustanza Z assenjata klassifikazzjonijiet fiżiċi, tas-saħħa u
ambjentali
A. Klassifikazzjoni u dikjarazzjonijiet ta’ periklu:
Pir. Lik. 1

H250 Jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja

Reatt. għall-ilma 1

H260 Meta jmiss mal-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu li jistgħu jieħdu
n-nar spontanjament

Korr. għall-Ġilda 1B H314 Jikkawża ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn
Akwatika Akuta 1

H400 Tossiku ħafna għall-ħajja akwatika

Akwatika Kronika 1 H410 Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli effetti
dejjiema
B. Informazzjoni ulterjuri:
Sustanza Z għandha titqies volatili. Għalhekk, hemm esponiment possibbli permezz tatteħid man-nifs. Hemm bżonn ta’ medja speċifika għat-tifi, minħabba li l-ilma ser iżid irriskju meta jintuża biex jitfi n-nar.
Peress li r-rimi tal-imballaġġ jippreżenta periklu għas-saħħa tal-bniedem jew għallambjent, huma meħtieġa dikjarazzjonijiet speċifiċi ta’ prekawzjoni għar-rimi (għalkemm
s-sustanza mhijiex intiża sabiex tintuża mill-pubbliku ġenerali, iżda minn utenti
industrijali/professjonali biss). Id-dikjarazzjoni ta’ periklu H400 titneħħa mit-tikketta biex
tiġi evitata d-duplikazzjoni ma’ H411.
C. Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni abbażi tal-klassifikazzjoni (ara l-Annessi I u IV għasCLP) u skont dan id-dokument ta’ gwida:
Pir. Lik.1

Reatt. għall-ilma
1

P210

Korr. għall-Ġilda
1B

Akwatika
Akuta 1

Kronika
Akwatika 1

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
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D. Għażla ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rakkomandati ħafna u rakkomandati:
Meta l-istess dikjarazzjoni tiġi attribwita għal perikli differenti, iżda bi prijorità differenti,
jittieħed l-approċċ l-aktar konservattiv (jiġifieri trid tingħata kunsiderazzjoni lill-akbar
prijorità). Meta xieraq, dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni huma kkombinati f’dikjarazzjoni
kkombinata waħda. Frażijiet individwali duplikati huma evitati.
P303+P361+P353

JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Inża’ minnufih lilbies ikkontaminat kollu. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma [jew bixxawer].

u
P302+P335+P334+P310

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Farfar il-frak mhux imwaħħal minn
mal-ġilda. Daħħal fl-ilma frisk58. Ikkuntattja minnufih lil
ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib/…)

ingħaqdu fi frażi kkombinata waħda:
P303+P335+P334+P310+P361 fejn kienet evitata d-duplikazzjoni fil-messaġġ.
Ir-riżultati tal-għażla fis-sett li ġej ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni:
P210

Żomm ’il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu,
xrar tan-nar, fjammiet mikxufa u sorsi oħra li
jaqbdu. Tpejjipx.

P260

Tiblax bin-nifs
trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

P273

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

P280

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies
protettiv/protezzjoni għallgħajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

P231+P232

Immaniġġa u aħżen taħt gass inerti.
Ipproteġi mill-umdità.

P301+P330+P331

JEKK JINBELA’: Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX
ir-remettar.

P303+P335+P334+P310+P361

JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar):
Farfar il-frak mhux imwaħħal minn malġilda. Daħħal fl-ilma frisk.59 Ikkuntattja
minnufih ĊENTRU TALAVVELENAMENT/tabib/… Inża’ minnufih
il-ħwejjeg kontaminati kollha.

Il-frażi sekondarja ta’ P334 “jew kebbeb f’faxex imxarrbin” ma għandhiex tintuża għal sustanzi u
taħlitiet reattivi għall-ilma tal-kategorija 1 (Tabella 7.3.2.12 fit-taqsima 7.3 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).
58

Il-frażi sekondarja ta’ P334 “jew kebbeb f’faxex imxarrbin” ma għandhiex tintuża għal sustanzi u
taħlitiet reattivi għall-ilma tal-kategorija 1 (Tabella 7.3.2.12 fit-taqsima 7.3 ta’ dan id-dokument ta’
gwida).
59
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P305+P351+P338

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ
b’attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.
Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun
hemm u jkunu faċli biex tneħħihom.
Kompli laħlaħ.

P370+P378

F’każ ta’ nar: Uża ... biex titfi.

E. Riżultat:
L-għażla skont il-gwida tirriżulta f’disa’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni,
parzjalment ikkombinati.
Jinkiseb tnaqqis sostanzjali meta mqabbla mas-sett inizjali ta’ dikjarazzjonijiet
potenzjalment applikabbli għat-tikketta ta’ periklu CLP, attribwibbli fuq il-bażi
ta’ perikli sottostanti. Pereżempju, P264 ma ntgħażlitx, għaliex P280 hija aktar
rilevanti.
Sabiex ikompli jitnaqqas in-numru tad-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni u lammont ta’ informazzjoni diġestibbli fuq it-tikketta, id-dikjarazzjonijiet P391 u
P501 tqiegħdu fl-SDS, peress li d-dikjarazzjonijiet ta’ prevenzjoni u ta’ rispons
għall-perikli fiżiċi u għas-saħħa jidher li fihom il-parir l-aktar urġenti għattikketta.
Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni magħżula jridu jitqiegħdu fuq it-tikketta ta’ periklu
CLP. Minħabba li jeħtieġ li tiġi ppreparata SDS, dawn ikollhom jiġu inklużi wkoll fl-SDS,
taħt l-intestatura 2.2 (“Elementi tat-tikketta”), ara l-Gwida dwar il-kompilazzjoni ta’
skedi ta’ data ta’ sigurtà. Id-dikjarazzjonijiet mhux magħżula jistgħu jiġu introdotti taħt
l-intestaturi rilevanti tal-SDS, biex l-utent industrijali jew professjonali jiġi pprovdut
b’informazzjoni suffiċjenti biex jimmaniġġa s-sustanza b’sigurtà.

Eżempju 4. Taħlita ABC għall-użu mill-pubbliku ġenerali
A. Klassifikazzjoni u dikjarazzjonijiet ta’ periklu:
Fjam. Lik. 2

H225 Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna

Toss. Akut 4 (orali)

H302 Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’

Irrit. tal-ġilda 2

H315 Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda.

B. Informazzjoni ulterjuri:
It-taħlita ABC hija preżunta bħala volatili, iżda mhux tant li tiġġenera atmosfera
potenzjalment splussiva. Mhijiex neċessarja medja speċifika għat-tifi. Mhuwiex meħtieġ
trattament speċifiku b’urġenza.
Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku għar-rimi. It-taħlita hija intiża biex tintuża millpubbliku ġenerali.
C. Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni abbażi tal-klassifikazzjoni (ara l-Annessi I u IV għasCLP) u skont dan id-dokument ta’ gwida:
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Fjam. Lik. 2

Toss. Akut 4 (Orali)

Irrit. tal-Ġilda 2

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

-

D. Għażla ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni rakkomandati ħafna u rakkomandati:
Meta l-istess dikjarazzjoni tiġi attribwita għal perikli differenti, iżda bi prijorità differenti,
jittieħed l-approċċ l-aktar konservattiv. Meta xieraq, dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni
huma kkombinati f’dikjarazzjoni kkombinata waħda. Frażijiet individwali duplikati huma
evitati. Ir-riżultati tal-għażla fis-sett li ġej ta’ dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni:
P101 Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew ittikketta tal-prodott fil-qrib.
P102 Żommu ’l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.
P210

Żomm ’il bogħod mis-sħana, xrar tan-nar, fjammiet mikxufa u uċuh jaħarqu.
Tpejjipx.

P233

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

P264

Aħsel … sew wara li tużah.

P280

Ilbes ingwanti protettivi.

P501

Armi l-kontenut/il-kontenitur f’ …

E. Riżultat:
L-għażla skont dan id-dokument ta’ gwida tirriżulta f’seba’ dikjarazzjonijet ta’
prekawzjoni. Jinkiseb tnaqqis sostanzjali meta mqabbla mas-sett inizjali ta’
dikjarazzjonijiet potenzjalment applikabbli għat-tikketta ta’ periklu CLP,
attribwibbli fuq il-bażi ta’ perikli sottostanti.
Id-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni magħżula jridu jitqiegħdu fuq it-tikketta ta’ periklu
CLP. Minħabba li jeħtieġ li tiġi ppreparata SDS, dawn ikollhom jiġu inklużi wkoll fl-SDS,
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taħt l-intestatura 2.2 “Elementi tat-tikketta”, (ara l-Gwida dwar il-kompilazzjoni ta’ skedi
ta’ data ta’ sigurtà).
Id-dikjarazzjonijiet mhux magħżula jistgħu jiġu introdotti taħt l-intestaturi rilevanti talSDS, biex l-utent industrijali jew professjonali jiġi pprovdut b’informazzjoni suffiċjenti
biex jimmaniġġa s-sustanza b’sigurtà.
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Appendiċi: Glossarju ta’ termini magħżula li ntużaw
f’dan id-dokument ta’ gwida
ADR

il-Ftehim Ewropew li jikkonċerna t-Trasport
Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq
(konkluż f’Ġinevra fit-30 ta’ Settembru 1957) li
ġie implimentat fi ħdan l-UE permezz tadDirettiva 2008/68/KE;

Aerosols

din tfisser dispensers ta’ aerosol, huma
kwalunkwe kontenitur li ma jerġax jimtela
magħmul mill-metall, ħġieġ jew plastik u li fih
gass kompressat, likwifikat jew maħlul taħt
pressjoni, b’likwidu, pejst jew trab jew
mingħajrhom, u mgħammar b’mekkaniżmu li
jerħi li jagħti lok biex il-kontenut jintrema bħala
partikuli solidi jew likwidi f’sospensjoni f’gass,
bħala fowm, kolla jew trab fi stat likwidu jew fi
stat gassuż;

Aspirazzjoni

id-dħul ta’ sustanza jew taħlita likwida jew solida
direttament mill-kavità orali jew nażali, jew
indirettament mir-remettar, fit-trakea u fissistema respiratorja ta’ taħt;

Awtorità kompetenti (CA)

l-awtorità jew l-awtoritajiet jew il-korpi stabbiliti
mill-Istati Membri biex iwettqu l-obbligi li
jirriżultaw mir-Regolament CLP;

BPR

Ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar
it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali
(ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali);

CAS

Chemical Abstract Service;

CLP jew Regolament CLP

Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar ilKlassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ tasSustanzi u t-Taħlitiet;

CMR

sustanza jew taħlita li hija karċinoġenika,
mutaġenika jew tossika għar-riproduzzjoni;

CRC

għeluq reżistenti għat-tfal;

CRF

qafla reżistenti għat-tfal;

Dikjarazzjoni ta’ periklu

frażi assenjata lil klassi u kategorija ta’ periklu li
tiddeskrivi n-natura tal-perikli ta’ sustanza jew
ta’ taħlita perikoluża, inkluż, fejn ikun il-każ, illivell ta’ periklu;

Dikjarazzjoni ta’ prekawzjoni

frażi li tiddeskrivi miżura(i) rakkomandata(i)
sabiex ikunu minimizzati jew ipprevenuti l-effetti
avversi li jirriżultaw minn esponiment għal
sustanza jew taħlita perikoluża minħabba l-użu
jew ir-rimi tagħhom;
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Distributur

persuna fiżika jew ġuridika stabbilita filKomunità, inkluż bejjiegħ bl-imnut, li jaħżen u
jqiegħed fis-suq biss sustanza, waħedha jew
f’taħlita, għal partijiet terzi;

DPD

Direttiva dwar Preparazzjonijiet Perikolużi
(1999/45/KE);

DSD

Direttiva dwar Sustanzi Perikolużi (67/548/KEE);

ECHA

l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi jew “lAġenzija”, stabbilita skont ir-Regolament
REACH;

Element tat-tikketta

tip wieħed ta’ informazzjoni li ġie armonizzat
biex jintuża fuq tikketta, eż. pittogramma talperiklu, kelma bħala sinjal;

Fornitur

kwalunkwe manifattur, importatur, utent
downstream jew distributur li jqiegħdu fis-suq
sustanza, waħedha jew f’taħlita, jew taħlita;

Gass kimikament instabbli

gass li jaqbad li kapaċi jirreaġixxi b’mod splussiv
anki fin-nuqqas ta’ arja jew ta’ ossiġenu;

Gass li jaqbad

gass jew taħlita ta’ gass li jkollhom medda ta’
fjammabbiltà mal-arja f’20°C u pressjoni
standard ta’ 101.3 kPa;

Gass ossidanti

kull gass jew taħlita ta’ gass li jista’,
ġeneralment billi jiġi pprovdut l-ossiġnu,
jikkawża jew iwassal għall-kombustjoni ta’
materjal ieħor aktar mill-arja;

GHS

Sistema Globalment Armonizzata talKlassifikazzjoni u l-Ittikettar ta’ Sustanzi Kimiċi
żviluppata fi ħdan l-istruttura tan-Nazzjonijiet
Uniti (NU) - il-kriterji internazzjonali miftiehma
mill-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet
Uniti (NU ECOSOC) għall-klassifikazzjoni u għall=ittikkettar ta’ sustanzi u ta’ taħlitiet perikolużi;

Ħsara serja lill-għajnejn

il-produzzjoni ta’ ħsara fit-tessut fl-għajn, jew
tnaqqis fiżiku serju fil-vista, wara l-applikazzjoni
tas-sustanza tat-test fil-parti anterjuri tal-għajn,
li mhijiex kompletament riversibbli fi żmien 21
jum mill-applikazzjoni;

Identifikatur tal-prodott

jispjega f’dettall il-permess tal-identifikazzjoni
tas-sustanza jew tat-taħlita;

Imballaġġ

reċipjent wieħed jew aktar u kwalunkwe
komponent jew materjal ieħor meħtieġ biex irreċipjenti jwettqu ż-żamma tagħhom u
funzjonijiet ta’ sigurtà oħra;

Imballaġġ intermedju

imballaġġ imqiegħed bejn l-imballaġġ intern, jew
l-oġġetti, ta’ ġewwa, u l-imballaġġ estern;

Importa

l-introduzzjoni fiżika fit-territorju doganali talKomunità;
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Importatur

kull persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fi ħdan
il-Komunità li tkun responsabbli millimportazzjoni;

INCI

Nomenklatura Internazzjonali ta’ Ingredjenti
Kożmetiċi;

Irritazzjoni tal-ġilda

il-produzzjoni ta’ ħsara rekuperabbli fuq il-ġilda
wara li tiġi applikata sustanza tat-test sa
4 sigħat;

Irritazzjoni tal-għajnejn

il-produzzjoni ta’ tibdiliet fl-għajnejn wara lapplikazzjoni ta’ sustanza tat-test mal-parti
esterna tal-għajn, li huma kompletament
riversibbli fi żmien 21 jum mill-applikazzjoni;

Isem kummerċjali

deżinjazzjoni li biha sustanza jew taħlita
titqiegħed fis-suq;

It-tqegħid fis-suq

il-fornitura jew id-disponibbiltà, kemm għal ħlas
jew mingħajr ħlas, lil parti terza. Limportazzjoni għandha titqies bħala tqegħid fissuq;

IUCLID

Bażi ta’ Data Internazzjonali għall-Informazzjoni
Kimika Uniformi;

IUPAC

Unjoni Internazzjonali tal-Kimika Pura u
Applikata;

Karċinoġenu

sustanza jew taħlita ta’ sustanzi li tikkawża
kanċer jew iżżid l-inċidenza tiegħu;

Kategorija ta’ periklu

id-diviżjoni ta’ kriterji fi ħdan kull klassi ta’
periklu, li jispeċifikaw is-severità tal-periklu;

Kelma ta’ sinjal

kelma li tindika l-livell relattiv ta’ severità ta’
perikli biex il-qarrej potenzjali jiġi avżat bilperiklu; issir distinzjoni bejn iż-żewġ livelli li
ġejjin:
a) Periklu jfisser kelma bħala sinjal li tindika
l-kategoriji ta’ periklu aktar gravi; u
b) Twissija tfisser kelma bħala sinjal li
tindika l-kategoriji ta’ periklu l-inqas
gravi;

Klassi ta’ periklu

in-natura tal-periklu fiżiku, għas-saħħa jew
ambjentali;

Kodiċi IMDG

Il-Kodiċi Marittimu Internazzjonali dwar Oġġetti
Perikolużi għat-trasport ta’ oġġetti perikolużi bilbaħar

Korrużiv għall-metalli

sustanza jew taħlita li b’azzjoni kimika sejra
tagħmel ħsara materjali, jew saħansitra teqred,
lill-metalli;

Korrużjoni tal-ġilda

il-produzzjoni ta’ ħsara irreversibbli tal-ġilda,
jiġifieri nekrożi viżibbli mill-epidermis u ġewwa
d-dermis, wara l-applikazzjoni ta’ sustanza tattest sa 4 sigħat;
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Liga

materjal metalliku, omoġenju fuq skala
makroskopika, li jikkonsisti f’żewġ elementi jew
aktar ikkombinati b’tali mod li ma jistgħux jiġu
sseparati faċilment b’mezzi mekkaniċi; ligi huma
kkunsidrati bħala taħlitiet għall-iskopijiet tarRegolament CLP;

Likwidu li jaqbad

likwidu b’punt ta’ fjammabbiltà ta’ mhux aktar
minn 60°C;

Likwidu ossidanti

sustanza jew taħlita likwida li, filwaqt li hi stess
mhux bilfors kombustibbli, tista’, ġeneralment
billi tirrilaxxa l-ossiġnu, tikkawża, jew
tikkontribwixxi għal, kombustjoni ta’ materjal
ieħor;

Likwidu piroforiku

sustanza jew taħlita likwida li, anki fi
kwantitajiet żgħar, għandha t-tendenza li taqbad
f’ħames minuti wara li tmiss mal-arja;

Manifattur

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita
fi ħdan il-Komunità li timmanifattura sustanza fi
ħdan il-Komunità;

Manifattura

il-produzzjoni jew l-estrazzjoni ta’ sustanzi flistat naturali;

Materjal solidu li jaqbad

materjal solidu kombustibbli malajr, jew li jista’
jikkawża jew jikkontribwixxi għal nar permezz
ta’ frizzjoni.
Solidi kombustibbli malajr huma sustanzi jew
taħlitiet f’forma ta’ trab, imrammla, jew f’forma
ta’ pejst li huma perikolużi jekk jistgħu jitqabbdu
faċilment permezz ta’ kuntatt żgħir ma’ sors tattqabbid, bħal sulfarina taqbad, u jekk il-fjamma
tinxtered malajr;

Mutaġenu

aġent li jikkawża okkorrenza miżjuda ta’
mutazzjonijiet f’popolazzjonijiet ta’ ċelloli u/jew
organiżmi;

NU

Nazzjonijiet Uniti;

Oġġett

oġġett li tul il-produzzjoni jingħata forma,
superfiċje jew disinn speċjali li jiddetermina lfunzjoni tiegħu aktar milli tagħmel ilkompożizzjoni kimika;

Oġġett pirotekniku

oġġett li fih sustanza jew taħlita piroteknika
waħda jew aktar;

Oġġett splussiv

oġġett li fih sustanza jew taħlita splussiva waħda
jew aktar;

Pakkett

il-prodott komplut tal-operazzjoni ta’ imballaġġ,
li jikkonsisti fl-imballaġġ u l-kontenut tiegħu;

Perikoluż

tfisser l-issodisfar tal-kriterji li huma relatati
mal-perikli fiżiċi, mal-perikli għas-saħħa jew
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mal-perikli ambjentali, stabbiliti fil-Partijiet 2 sa
5 tal-Anness I għar-Regolament CLP;

Perossidi organiċi

sustanzi likwidi jew organiċi solidi li fihom
struttura assoċjata f’pari -O-O- u jistgħu jitqiesu
bħala derivattivi tal-perossidu idroġeniku, fejn
waħda jew iż-żewġ atomi tal-idroġenu ġew
mibdula b’radikali organiċi. It-terminu perossidu
organiku jinkludi taħlitiet (formulazzjonijiet) ta’
perossidu organiku li jkun fihom tal-inqas
perossidu organiku wieħed. Il-perossidi organiċi
huma sustanzi jew taħlitiet termalment instabbli
jew, li jistgħu jgħaddu minn dekompożizzjoni li
taċċellera waħedha eżotermika. Barra minn
hekk, jista’ jkollhom waħda jew aktar millkaratteristiċi li ġejjin:
(i) ikollhom tendenza ta’ dekompożizzjoni
splussiva;
(ii) jinħarqu malajr;
(iii) ikunu sensittivi għall-impatt jew għallfrizzjoni;
(iv) jirreaġġixxu b’mod perikoluż ma’ sustanzi
oħrajn;

Pittogramma tal-periklu

kompożizzjoni grafika li tinkludi simbolu flimkien
ma’ elementi grafiċi oħra, bħal burdura, mudell
tal-isfond jew kulur li hija maħsuba sabiex
twassal informazzjoni speċifika dwar il-periklu
kkonċernat;

PPPR

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar
id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u
91/414/KEE;

Punt ta’ fjammabbiltà

l-inqas temperatura (ikkoreġuta għal pressjoni
standard ta’ 101.3 kPa) li fiha l-applikazzjoni ta’
sors ta’ tqabbid jikkawża li jaqbad il-fwar ta’
likwidu f’kundizzjonijiet tat-test speċifikati;

REACH jew ir-Regolament REACH

Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 dwar irReġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni
u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi;

Reġistrant

il-manifattur jew l-importatur ta’ sustanza jew ilproduttur jew l-importatur ta’ oġġett li
jippreżenta reġistrazzjoni għal sustanza taħt irRegolament REACH;

RTDG tan-NU

ir-Rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti
dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi;

SDS

skeda ta’ data ta’ sigurtà;
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Sensitizzatur respiratorju

sustanza li twassal għal ipersensittività talpajpijiet tan-nifs wara t-teħid man-nifs tassustanza;

Sensitizzatur tal-ġilda

sustanza li twassal għal reazzjoni allerġika wara
kuntatt mal-ġilda;

Solidu ossidanti

sustanza jew taħlita solida li, filwaqt li fiha
nnifisha mhux bilfors tkun kombustibbli, tista’,
ġeneralment billi tirrilaxxa l-ossiġnu, tikkawża,
jew tikkontribwixxi għal, kombustjoni ta’
materjal ieħor.

Solidu piroforiku

sustanza jew taħlita solida li, anki fi kwantitajiet
żgħar, għandha t-tendenza li taqbad f’temp ta’
ħames minuti wara li tmiss mal-arja.

Splussiv instabbli

sustanza jew taħlita splussiva li mhijiex stabbli
termalment u/jew li hija sensittiva żżejjed biex
tiġi mmaniġġata, tinġarr u tintuża b’mod
normali.

STOT-RE

tossiċità speċifika għall-organu fil-mira li
tirriżulta minn esponiment ripetut għal sustanza
jew taħlita;

STOT-SE

tossiċità speċifika għall-organu fil-mira mhux
fatali li tirriżulta minn esponiment ta’ darba għal
sustanza jew taħlita;

Sustanza

element kimiku u l-komposti tiegħu fl-istat
naturali jew miksub minn kwalunkwe proċess ta’
manifattura, inkluż kull addittiv neċessarju għallpreżervazzjoni tal-istabbiltà tiegħu u kull
impurità identifikata li tirriżulta mill-proċess
użat, iżda bl-esklużjoni ta’ kull solvent li jista’
jkun isseparat mingħajr ma tkun affettwata listabbiltà tas-sustanza jew mibdula lkompożizzjoni tagħha;

Sustanza jew taħlita li tisħon waħedha sustanza jew taħlita solida jew likwida, ta’
xort’oħra minn likwidu jew materjal solidu
piroforiku, li, b’reazzjoni mal-arja u mingħajr
fornitura tal-enerġija, x’aktarx li tisħon
waħedha; din is-sustanza jew it-taħlita tvarja
minn likwidu jew solidu piroforiku għaliex taqbad
biss meta f’ammonti kbar (kilogrammi) u wara
perjodi twal ta’ żmien (sigħat jew ġranet);
Sustanza jew taħlita piroteknika

sustanza jew taħlita ta’ sustanzi maħsuba biex
jipproduċu effett bis-sħana, bid-dawl, bil-ħoss,
bil-gass jew bid-duħħan jew kombinazzjoni ta’
dawn bħala riżultat ta’ reazzjonijiet kimiċi
eżotermiċi awtosostnuti u mingħajr splużjoni;

Sustanza jew taħlitiet
splussiva/splussivi

sustanza solida jew likwida jew taħlita ta’
sustanzi li fiha nnifisha hija kapaċi, b’reazzjoni
kimika, li tipproduċi gass b’tali temperatura u
pressjoni u b’tali veloċità li tikkawża dannu

Gwida dwar l-Ittikkettar u l-Imballaġġ
202

Verżjoni 4.0 — Marzu 2019
għall-madwar. Is-sustanzi pirotekniċi huma
inklużi anki meta ma jiżviluppawx f’gassijiet;

Sustanzi jew taħlitiet awtoreattivi

sustanzi jew taħlitiet likwidi jew solidi
termalment instabbli li għandhom it-tendenza li
jgħaddu minn dekompożizzjoni eżotermika
qawwija anki mingħajr ma jidħol l-ossiġenu (larja). Din id-definizzjoni teskludi sustanzi u
taħlitiet ikklassifikati skont ir-Regolament CLP
bħala splussivi, perossidi organiċi jew bħala
ossidanti;

Taħlita

tfisser taħlita jew soluzzjoni magħmula minn
żewġ sustanzi jew iżjed. Il-Kapitolu 1.2 tal-GHS
tan-NU jinkludi l-frażi, “li fihom ma jagħmlux
reazzjoni” fl-aħħar ta’ definizzjoni li mill-bqija
hija identika;

Tikketta

grupp xieraq ta’ elementi tal-informazzjoni
miktubin, stampati jew grafiċi li jikkonċernaw
sustanzi jew taħlitiet perikolużi, magħżula bħala
rilevanti għas-settur(i) fil-mira, li hija mwaħħla
ma’, stampata, jew mehmuża mal-kontenitur
immedjat ta’ sustanza jew taħlita perikoluża jew
mal-imballaġġ estern ta’ sustanzi jew taħlitiet
perikolużi (id-definizzjoni ssegwi l-Kapitolu 1.2
tal-GHS tan-NU);

Tossiċità akuta

dawk l-effetti avversi li jseħħu wara li jiġi
applikat għoti orali jew dermali ta’ doża waħda
ta’ sustanza jew taħlita, jew ħafna dożi fi żmien
24 siegħa, jew esponiment għat-teħid man-nifs
għal 4 sigħat;

Tossiċità akwatika akuta

il-karatteristika intrinsika ta’ sustanza biex tkun
ta’ dannu għal organiżmu f’esponiment f’perjosu
qasir għal dik is-sustanza;

Tossiċità akwatika kronika

il-karatteristika intrinsika ta’ sustanza biex
tikkawża effetti ħżiena fuq l-organiżmi akwatiċi
waqt l-esponimenti li huma determinati
b’relazzjoni maċ-ċiklu tal-ħajja tal-organiżmu.

Tossiċità għar-riproduzzjoni

tinkludi effetti avversi fuq il-funzjoni sesswali u
l-fertilità fl-irġiel u fin-nisa adulti, kif ukoll
tossiċità tal-iżvilupp fl-ulied u effetti fuq ittreddigħ jew permezz tiegħu;

Tossiċità speċifika għall-organu filmira

tossiċità speċifika għall-organu fil-mira, ara
STOT, STOT-SE u STOT-RE;

TWD

twissija tattili ta’ periklu;

UE

l-Unjoni Ewropea;

UFI

Identifikatur Uniku tal-Formula

Utent downstream

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita
fil-Komunità, li hija differenti mill-manifattur jew
l-importatur, li tuża sustanza, waħedha jew
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f’taħlita, matul l-attivitajiet industrijali jew
professjonali tagħha. Distributur jew konsumatur
mhuwiex utent downstream. Riimportatur
eżentat skont l-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament
REACH għandu jitqies bħala utent downstream;

Użu

kwalunkwe pproċessar, formulazzjoni, konsum,
ħażna, żamma, trattament, mili f’kontenituri,
trasferiment minn kontenitur għall-ieħor, taħlit,
produzzjoni ta’ oġġett jew kwalunkwe
utilizzazzjoni oħra.
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