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Tere tulemast DetNeti
Detergentide tööstuse CLP-klassifitseerimise võrgustik
Tööstusharu kollektiivne lähenemine detergentide klassifitseerimisele ja märgistamisele (toime osas nahale ja silmadele)

www.det-net.eu

A.I.S.E. algatus

Väljakutse
Kuni siiani oli teil
CLP-määruse kohaselt
kaks võimalust :

Teil on detergent, mille toime nahale ja silmadele on
vaja klassifitseerida enne CLP-määrusega1 kehtestatud tähtpäeva juunis 2015, kuid teil puuduvad
selle ja sarnaste segude kohta katseandmed?

1. Võimalus :
Aktsepteerida vaikimisi määratud klassifikatsioon (arvutamise teel).
Tõenäoliselt aga klassifitseeritakse ja märgistatakse teie igapäevakasutuseks mõeldud
toode nahka ja silmi ärritava toime osas ohtlikuks ning seda mõnel juhul isegi rohkem kui
seni. Võimalikud tagajärjed:
KÄSINÕUDETORUPUHASTUSTeie kaubamärgile :
PESUVAHEND
VAHEND
>> Mõjutab kaubamärki ja patente
Mõju kasutamisel
Leeliseline
puudub
Söövitav
>> Piirab toote asetust kaupluste
Kasutatakse iga päev
Lastekindel turvasulgur
kaubariiulitel
Jäetakse kraanikausi
Spetsiaalne perioodiline
äärde
kasutamine
>> Toob kaasa täiendavad piirangud
toote transportimisel, hoiustamisel
ja märgistamisel
■

■
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Söövitav

Ärritav

Arvutamismeetodil saadav
klassifikatsioon:

Arvutamismeetodil saadav
klassifikatsioon:

HOMME

Tarbijatele :
>> Tekitab segadust
>> Ei kajasta tegelikku mõju inimestele
>> Devalveerib hoiatussiltide
tähendust
>> Toob kaasa mitteohutu käitlemise

MÄRGISTUS

■

Ettevaatust

Toime nahale kategooria 1

Ettevaatust

Toime silmadele kategooria 1

2. Võimalus :
Viia läbi oma kulul in-vitro katsed oma toodetega.
… arvestades kulude, keerukuse ja ajaga enne tulemuste saamist, mille põhjal selgub
sinu toote märgistus.
1 CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta.

Uus lahendus
Tere tulemast DetNeti, mis on detergentide tööstuse
CLP-klassifitseerimise võrgustik DetNeti töötas välja
ja algatas AISE ja selle rahvuslike liitude võrgustik
koostöös sidusrühmadega.
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Tegevusjuhend :

Samm 1

Samm 2

ssLiitumiseks tuleb

ssTeile antakse sisse-

registreeruda
ja tasuda
liikmemaks.
ssNimetage oma
klassifitseerimisekspert.

Samm 3

ssOtsige DetNeti
logimiseks vajalikud andmebaasist.
andmed, mille abil ssLeidke sarnased
saate siseneda turva- koostised.
lisele lehele.

DetNeti andmebaasis on üle 180 referentkoostise, mis hõlmavad laia valikut asjakohaseid segusid
turul ja millel kõigil on toksikoloogilised katseandmed, kas ammustest aegadest või hiljuti koostatud in-vitro meetodite abil. Seda andmebaasi
täiendatakse ja uuendatakse pidevalt liikmetelt ja
uuematest teadustöödest saadud andmetega.

Samm 4
ssEkspert otsus-

tab, kas teie katsetamata segu
klassifikatsiooni
saab tuletada,
kui võrrelda
seda katsetatud
referentkoostise
toimega nahale
ja silmadele ja
selle klassifikatsiooniga (CLP
seostamispõhimõtted).

Õiguslik taust :
„Tööstussektori tarnijad võivad teha koostööd, moodustades võrgustiku või
muul moel, et jagada andmeid ja kogemusi ainete ja segude klassifitseerimisel
määruse jaotise II kohaselt.“
Lisa 1, 1.1.0, CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008.

VALMIS!
Samm 5

Samm 6

ssJärgige ekraanile

ssMärgistage oma segu andmetega toime kohta nahale ja silmadele.
ssTäiendage vastavalt ohutuskaardi andmeid.

TORUPUHASTUSVAHEND
Leeliseline
Söövitav
■ Lastekindel turvasulgur
■ Spetsiaalne perioodiline
kasutamine
■

TÄNA

MÄRGISTUS

■

KÄSINÕUDEPESUVAHEND
■
■
■

Mõju kasutamisel puudub
Kasutatakse iga päev
Jäetakse kraanikausi äärde

Söövitav

Ärritav

Arvutamismeetodil saadav
klassifikatsioon:

Klassifikatsioon, mis peegeldab
inimestega seotud kogemusi*

HOMME

kuvatavaid
juhiseid ja
dokumenteerige
klassifikatsiooni
otsus.
ssLaadige alla
lõplik klassifikatsiooniaruanne ja
salvestage see.

Ettevaatust

Toime nahale kategooria 1

Hoiatus

Toime nahale / silmadele kategooria 2
*(sõltub segu koostisest)

KKK

Kes võivad ühineda?
DetNet on avatud kõikidele ettevõtetele, kes
vastutavad Euroopas müüdavate toodete
klassifitseerimise ja märgistamise eest…
>> kõik rahvusvahelised või väiksemad ja
keskmise suurusega ettevõtted,
>> kõik, kes on või ei ole AISE või selle
rahvuslike liitude liikmed.

Kuidas ühineda?
>> Avage link : www.det-net.eu
>> Laadige alla liikmeleping ja täitke see.
>> Määrake oma ekspert.
>> Tasuge liikmemaks

Mis tooteid see hõlmab?
Esmajärjekorras on DetNet mõeldud selliste
toodete klassifitseerimiseks nagu pesupesemisvahendid (vedelikud, pulbrid), käsinõudepesuvahendid ja universaalsed
puhastusvahendid (mitteäärmusliku pH-ga
tooted) ning lisaks teised sarnase keemilise
koostisega tooted (näiteks professionaalseks kasutuseks mõeldud tooted).
Edaspidi võidakse andmebaasi lisada ka
teisi tooteid.

Kui palju see maksab?
DetNeti tasu koosneb aastamaksust (ehk
liikmemaksust, mis sõltub ettevõtte suurusest) ja tasust, mis on seotud segude
arvuga, mis on DetNeti referentkoostiste
abil edukalt klassifitseeritud. Väikeettevõtetele ja AISE rahvuslike liitude liikmetele
on ette nähtud soodustused.

Millal saab seda kasutama hakata?
>> Ühinege DetNetiga

alates novembri lõpust 2013.
>> Tööriist on kasutusvalmis

alates 6. jaanuarist 2014.

Kust leida lisateavet?
Lisateabe saamiseks hindade, toimimise,
segutüüpide ja muude teemade kohta
pöörduge AISE või rahvuslike liitude poole
või vaadake veebilehele : www.det-net.eu
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põhjust
miks ühineda DetNetiga :
>> Juurdepääs jagatud tööstusandmetele.
>> Asjakohased naha/silmade

ohumärgistused toodetele.
>> Soodne ja mugav.
>> Teadmised ja tugi.
>> Tööstusharu kooskõlastatud

kommunikatsioon

Käesoleva teabe toob teieni Euroopa
detergentide ja hooldusvahendite
tööstusliit (A.I.S.E.).
Kontakt :
A.I.S.E.
15A Avenue Herrmann Debroux
B - 1160 Brüssel
Tel : + 32 2 679 62 60
E-post : detnet@aise.eu
Loetelu AISE rahvuslikest liitudest leiate
veebilehelt www.aise.eu või www.det-net.eu

