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Tervetuloa DetNetiin
Pesuaineteollisuuden CLP-luokitusverkosto

Teollisuuden yhteinen lähestymistapa pesuaineiden  
luokitukseen ja merkintöihin (iho- ja silmävaikutusten osalta)

Pesu- ja puhdistusainealan 
järjestön AISE:n hankewww.det-net.eu



Tähän saakka tarjolla on ollut käytännössä kaksi CLP-asetuksen mukaista vaihtoehtoa :

Vaihtoehto 1 :  
Hyväksyä oletusluokitus (laskennallinen menetelmä)
On todennäköistä, että jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettu tuote luokiteltaisiin ja merkittäisiin 
ihoa ja silmiä ärsyttäväksi – joissakin tapauksissa jopa aiempaa vakavammin. Tämä saattaa

Brändin kannalta :
 > vaikuttaa brändiin ja väittämiin 
 > rajoittaa hyllysijoittelua vähittäiskaupassa
 > lisätä kuljetuksia, varastointia ja 
pakkausmerkintöjä koskevia rajoituksia

Kuluttajien kannalta :
 > hämmentää kuluttajia
 > antaa väärän kuvan todellisista ihmisiin 
kohdistuvista vaikutuksista

 > heikentää varoitusmerkintöjen merkitystä
 > johtaa tuotteiden vaaralliseen 
käsittelyyn.

Vaihtoehto 2 : 
Rahoittaa itse tuotetta koskevat 
in vitro -testit.
…ottaen huomioon kustannukset, monimutkaisuus sekä merkintöjen tekemiseen tarvitta-
vien tulosten saamiseen kuluva aika.

Haaste

1 CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Vaara
Iho, kategoria 1

PUTKENAVAAJA
■ Emäksinen
■ Syövyttävä
■ Lapsiturvallinen suljin
■ Käytetään 
   erityistilanteissa
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Vaara
Silmä, kategoria 1

Laskennallisella menetelmällä
saatava luokitus

Laskennallisella menetelmällä
saatava luokitus:

KÄSITISKIAINE
■ Ei vaikutuksia käytössä
■ Käytetään päivittäin
■ Jätetään pesualtaan 
   reunalle
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Onko yrityksellänne pesu- tai puhdistusaine, joka on luokiteltava iho- 
ja silmävaikutusten osalta kesäkuussa 2015 päättyvään CLP-asetuk-
sen1 määräaikaan mennessä, mutta käytössänne ei ole tutkimustietoja 
kyseisestä tai vastaavista  
seoksista?  
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Uusi ratkaisu

Vaihe 4

 s Luokitus : 
Asiantuntija 
määrittää, onko 
testaamattoman 
seoksen luokitus 
mahdollista 
johtaa 
vertaamalla 
sitä testatun 
mallikoostumuksen 
iho- ja silmävaiku-
tustietoihin ja 
luokitukseen 
(ns. CLP-
päättelysäännöt).

Näin se toimii :

Vaihe 1

 s Ilmoittautuminen 
ja jäsenmaksu
 s Luokitusasi-
antuntijoiden 
nimeäminen

Vaihe 2

 s Sivustolle kirjautu-
minen sen jälkeen, 
kun systeemi 
on toimittanut 
käyttäjätunnukset 
(sivusto on tieto-
turvallinen)

Vaihe 3

 s Tiedonhaku 
DetNet-
tietokannasta
 s Omaa tuotetta 
lähellä olevien 
mallikoostumusten 
valitseminen

Tervetuloa DetNetiin, pesuaineteollisuuden CLP-luokitus-
verkostoon. DetNet on pesu- ja puhdistusainevalmistajien 
järjestön AISE:n ja sen kansallisten järjestöjen verkoston 
hanke, jota kehitetään ja ohjataan vuorovaikutuksessa 
sidosryhmien kanssa. 

DetNet-tietokantaan sisältyy yli 180 mallikoostumusta, 
jotka kattavat suuren joukon markkinoilla olevia seoksia. 
Jokaiseen mallikoostumukseen on liitetty toksikologiset 
tutkimustiedot : ne voivat perustua aiempiin tuloksiin tai 
olla vastikään in vitro -menetelmillä saatuja.
Tietokantaa täydennetään ja päivitetään jatkuvasti jäsenten 
ilmoittamien tietojen ja teollisuuden uusimpien tutkimustu-
losten perusteella.
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Vaihe 5

 s Luokituspäätöksen 
dokumentointi 
systeemin 
ohjeiden 
mukaisesti
 s Lopullisen 
luokitusraportin 
lataaminen ja 
tallennus

Vaihe 6 

 s Iho- ja silmävaikutuksiin liittyvien pakkausmerkintöjen laatiminen 
 s Käyttöturvallisuustiedotteen päivitys 

SIINÄ KAIKKI!

Oikeudellinen tausta :
“Saman toimialan toimittajat voivat tehdä yhteistyötä muodostamalla verkoston tai 
käyttämällä muita keinoja tiedon ja asiantuntemuksen jakamiseksi luokitellessaan 
aineita ja seoksia tämän asetuksen II osaston mukaisesti.”  
CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008, liite I, kohta 1.1.0. 

Vaara
Iho, kategoria 1

PUTKENAVAAJA
■ Emäksinen
■ Syövyttävä
■ Lapsiturvallinen suljin
■ Käytetään 
    erityistilanteissa 
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Syövyttävä Ärsyttävä

Laskennallisella menetelmällä
saatava luokitus:

KÄSITISKIAINE
■ Ei vaikutuksia käytössä
■ Käytetään päivittäin
■ Jätetään pesualtaan reunalle 
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Varoitus
Silmä/Iho kategoria 2

Käytännön kokemusten perusteella
odotettavissa oleva luokitus

* (riippuu tuotteen koostumuksesta)



Kuka DetNetiin voi liittyä?
DetNet on avoin kaikille Euroopassa myytä-
vien tuotteiden luokituksesta ja merkinnöistä 
vastaaville yrityksille... 

 > sekä monikansallisille yhtiöille että 
pienille ja keskisuurille yrityksille

 > sekä AISE:n tai sen kansallisten 
järjestöjen jäsenille että muille.  

Mitkä tuotteet DetNet kattaa?
DetNet on tarkoitettu ensisijaisesti neste-
mäisille ja jauhemaisille pyykinpesuaineille, 
käsitiskiaineille ja pH-arvoltaan melko 
neutraaleille yleispuhdistusaineille sekä 
muuntyyppisille tuotteille, joiden kemialliset 
ominaisuudet ovat samankaltaiset (esimer-
kiksi ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet).
Tulevaisuudessa tietokantaan voidaan 
lisätä muitakin tuotteita.

Paljonko DetNet maksaa?
DetNet-maksu koostuu vuosimaksusta 
(niin sanottu jäsenmaksu, joka vaihtelee 
yrityksen koon mukaan) ja DetNet-malli-
koostumusten avulla onnistuneesti luoki-
teltujen seosten lukumäärään perustuvas-
ta maksusta. Pienille yrityksille ja AISE:n 
kansallisten järjestöjen jäsenille tarjotaan 
alennuksia.

Miten DetNetiin voi liittyä?
 > Liittyä voi osoitteessa www.det-net.eu 
 > Sivulla voi ladata ja täyttää 
jäsenyyssopimuksen. Samalla 
nimetään asiantuntija ja maksetaan 
jäsenmaksu. 

Milloin DetNetin käytön voi aloittaa?
 > DetNetiin liittyminen on mahdollista 
marraskuun 2013 lopusta alkaen.

 > Työkalu on käyttövalmiina 6.1.2014.

Mistä saa lisätietoja?
Tarkempia tietoja kustannuksista, toimin-
tatavoista, tietokantaan kuuluvista seok-
sista ja muista asioista saa AISE:sta tai 
sen kansallisista järjestöistä tai osoitteesta 
www.det-net.eu

Usein kysyttyä



Tiedot toimittivat kansainvälinen pesu- ja 
puhdistusainealan järjestö AISE ja sen 
jäsenet.

Yhteystiedot : 
A.I.S.E.
15A Avenue Herrmann Debroux
B - 1160 Brussels
Puh : + 32 2 679 62 60
S-posti : detnet@aise.eu

Luettelo AISE:n kansallisista järjestöistä 
on nähtävissä osoitteessa www.aise.eu tai 
www.det-net.eu

       syytä liittyä DetNetiin :
 > Mahdollisuus käyttää teollisuuden 
yhteisiä tietoja

 > Tarkoituksenmukaiset iho- tai 
silmävaaraluokitukset ja -merkinnät

 > Kustannustehokkuus ja helppous
 > Asiantuntemus ja tuki 
 > Yhdenmukainen teollisuuden  
lähestymistapa
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