Läs etiketten!

Det här behöver du veta för att använda rengöringsprodukter samt disk- och tvättmedel i
hemmet på ett säkert sätt

→ Snart kommer rengöringsmedel för hushållsbruk att
förses med nya varningsetiketter.

→ Vissa av de symboler och den säkerhetsinformation

som du kanske är van vid kan komma att förändras.

→ Det betyder inte att produkten i sig har förändrats,
och det är inte alla produkter som påverkas.

→ I denna broschyr förklaras förändringarna för att du
ska kunna använda produkterna på ett säkert sätt
även i fortsättningen.
Som alltid:

Läs etiketten.
Följ anvisningarna.

Läs etiketten
Rengöringsprodukter samt disk- och tvättmedel är
viktiga för att vi ska kunna hålla hemmet rent och
hygieniskt. Men om vi använder vissa produkter på
ett felaktigt sätt, kan de orsaka olyckor. Därför är
det viktigt att läsa etiketten och förstå de symboler
och den information som är tryckt på den.
Snart kommer rengöringsmedel för hushållsbruk
att förses med nya varningsetiketter. Förändringarna genomförs successivt. Därför kommer det att
förekomma både gamla och nya symboler under
en tid. År 2017 kommer alla produktetiketter att
vara försedda med de nya symbolerna.
Det är bara en del av denna märkning som förändras –
den förskrivna säkerhetsinformationen.

Nya symboler
Du känner troligtvis igen de svarta och orangefärgade farosymbolerna från vissa rengöringsprodukter samt disk- och tvättmedel. Dessa symboler och
medföljande förklaringar ger dig den information
du behöver för att du ska veta om produkterna är
oxiderande, mycket eller extremt brandfarliga, giftiga, hälsoskadliga, irriterande, frätande eller miljöfarliga. Troligtvis upptäcker du snart att de flesta
symbolerna inte skiljer sig så mycket från de gamla
förutom att de har en annan färg och form.

Det finns fler nya symboler som inte är relevanta för rengöringsprodukter eller disk- och tvättmedel.

Nya symboler (fortsättning)
Två helt nya symboler introduceras som du bör
känna till:
Denna nya symbol anger hälsorisker
som hudirritation eller hudsensibilisering, allvarlig ögonirritation eller
att produkten kan vara skadlig vid
förtäring.
Denna nya symbol anger allvarligare
hälsorisker.

De nya symbolerna kommer att ersätta
den gamla symbolen med Andreaskorset.

Nya farobeteckningar
Symbolerna kommer också att förklaras med nya
ord.
Varning (anger mindre allvarlig risk); eller
Fara (anger en allvarligare risk).
Dessa kommer att följas av en eller flera:
Faroangivelser
(t.ex. «Orsakar hudirritation»);
Skyddsangivelser
(t.ex. «Förvaras oåtkomligt för barn»),
för att ge dig rekommendationer om
hur kemikalien används på ett säkert
sätt utan risk för olyckor.

Ett exempel

I exemplet nedan finns gammal typ av märkning följt
av den nya märkningen för samma produkt – t.ex. ett
allrengöringsmedel.
(Handelsnamn) rengöringsmedel
Irriterar ögonen
Undvik kontakt med ögonen.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten
och kontakta läkare.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna
förpackning eller etiketten.
Förvaras oåtkomligt för barn.
ABC kemiföretaget, Gammelgatan, Nystad
Tfn 01 234 567 89

(Handelsnamn) rengöringsmedel
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Bär ögon-/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste
söka läkarvård.
ABC kemiföretaget, Gammelgatan, Nystad
Tfn 01 234 567 89

Visste du att?
→ Europeiska unionen inför ett nytt system som har

utvecklats av FN för att säkerställa att kemikalier
och produkter som innehåller dessa klassificeras
och märks på samma sätt i hela världen. Tidigare
var det så att ett ämne kunde vara klassat som giftigt i ett land men inte i ett annat. Olika symboler
användes för att ange samma fara och i vissa länder fanns det inget system över huvud taget.

→ Det är möjligt att en produkt som tidigare inte
krävde någon farosymbol enligt det gamla systemet, kommer att ha en med det nya systemet.
Men det betyder inte att produkten i sig har förändrats eller att den är mindre säker att använda.
→ 
Symbolerna och fraserna står där för att du
ska uppmärksamma de farliga substanser
som finns i produkten och bli medveten om
vilka risker det handlar om. Men det betyder
inte nödvändigtvis att du löper risk att utsättas för dessa faror om du använder produkten
enligt de anvisningar som anges på etiketten.
→ En kemikalies ”fara” består i dess egenskaper som
kan ge upphov till skadliga effekter. ”Risken” är
sannolikheten att dessa effekter uppträder i samband med användningen av kemikalierna. Detta
kan jämföras med att gå över en väg. Det är farligt, men om du går över vid ett övergångsställe
och tittar åt båda håll, är risken mycket liten.

Vad kan du göra?
Det finns många saker du kan göra för att minimera
risken för att kemikalier orsakar skada. Med det sagt,
är det viktigaste rådet också det enklaste:
Läs alltid etiketten innan du använder produkten
Etiketten innehåller stor mängd viktig information.
Gör på följande sätt för att använda produkten på ett
säkert sätt:
 T itta på etiketten
Finns det faror (som anges med hjälp av symboler
och förklaringar)?
Läs noggrant – och följ rekommendationerna
Är detta rätt produkt för ändamålet?
Bör jag vidta några särskilda försiktighetsåtgärder,
som exempelvis att använda handskar?
Använd produkten enligt anvisningarna
 ånga hushållsprodukter kommer också att märkas
M
med andra symboler, som skiljer sig från de farosymboler som förklaras här. De har frivilligt utarbetats av
tillverkare i Europa, och de hjälper dig att snabbt
upptäcka hur produkten ska användas på ett säkert
sätt. En översikt:
Säker användning

Förvaras
oåtkomligt för
barn.

Skölj av händerna
efter användning.

Får ej förtäras.
Vid förtäring, kontakta genast
läkare.

Blanda inte med
andra produkter.

!
Undvik kontakt med
Personer med känslig hud
ögonen.
eller hudskador ska undvika
Vid kontakt med ögonen,
långvarig kontakt med
spola genast med mycket
produkten.
vatten.

Refill får endast
överföras till den
ursprungliga
förpackningen.

Behåll produkten i den ursprungliga förpackningen.

www.cleanright.eu

Ventilera rummet efter
användning.

More information on how to minimise risk and
ensure safe and sustainable use of cleaning
products can be found at: www.cleanright.eu
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