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Aktuellt inom CLP

• Aktuellt med anledning av att CLP trädde i kraft för
blandningar 1 juni 2015
• Övrigt

Aktuellt med anledning av 1 juni 2015
Harmoniserad
tolkning av
utsläppande
på marknaden
Märkning av
transportförpackningar,
artikel 33

Märkning av
oförpackade varor

?

Namngivning
av ämnen i
märkningen

Utformning av
etiketter

Aktuellt i CLP
• Harmonisering av information till giftinformationscentraler
• ATP 8 (den åttonde tekniska anpassningen av CLP) 5e
revideringen av UN GHS
• Harmoniserad klassificering av bly i ATP 9 (den nionde
tekniska anpassningen av
CLP)
• Definition av fodertillsatser
som utgör den färdiga
produkten avsedd för
slutanvändaren

Flytande tvättmedel i upplösbara
förpackningar
Gäller
• engångsförpackningar för
konsumentbruk
• från 1 juni 2015
• för produkter som är
klassificerade, märkta och
förpackade före 1 juni 2015
gäller de nya kraven från
och med 1 januari 2016.

Flytande tvättmedel i upplösbara
förpackningar
•
•
•

•

CLP har uppdaterats med följande;
3.3.1 Flytande tvättmedel för konsumentbruk i upplösbara förpackningar för
engångsanvändning ska inneslutas av en ytterförpackning.
3.3.2 Ytterförpackningen ska i) vara ogenomskinlig eller mörk så att produkten
eller individuella doser av den inte syns, ii) vara försedd med skyddsangivelse
P102, ’Förvaras oåtkomligt för barn’, på väl synlig plats och i ett format som
drar blickarna till sig, iii) vara en lätt återförslutbar och självstående behållare,
iv) vara försedd med en förslutning som a)hindrar små barn från att öppna
förpackningen, så till vida att båda händerna måste användas samtidigt med en
styrka som försvårar för små barn att öppna den, b) behåller sin funktion även
om ytterförpackningen öppnas och stängs flera gånger under sin livstid.
3.3.3 Den upplösbara förpackningen ska i) innehålla ett bittermedel i en
koncentration som är säker och får en frånstötande effekt inom högst 6
sekunder, i händelse av oavsiktlig oral exponering, ii) omsluta det flytande
innehållet i minst 30 sekunder när den upplösbara förpackningen läggs i vatten
vid 20 °C, iii) stå emot mekaniskt tryck på minst 300 N vid normala
testförhållanden.
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