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Welkom bij DetNet
Detergentia Industrienetwerk voor CLP indeling
Een gezamenlijke aanpak van de industrie voor de indeling en
etikettering van uw detergentia (voor huid- en oogeffecten)

www.det-net.eu

Een initiatief van de A.I.S.E.

De uitdaging
Tot nu toe had u hiervoor,
volgens CLP, twee mogelijkheden :

U heeft een detergens dat u moet indelen voor
huid- en oogeffecten voordat de CLP-verordening1 in juni 2015 van kracht wordt, maar geen
testgegevens beschikbaar over het mengsel zelf
of soortgelijke mengsels?

Optie 1 :
Aanvaard de standaard indeling (door berekening).
Het is dan wel goed mogelijk dat uw product voor dagelijks gebruik ingedeeld en geëtiketteerd
zal worden voor huid- en oogirritatie. In sommige gevallen zelfs zwaarder dan voorheen. Dit kan :
Voor uw merk :
>> Invloed hebben op uw merk en
leiden tot (schade)claims
>> De verkoopmogelijkheden via
de retail beperken
>> Extra transport-, opslag- en
etiketteringsvereisten met zich
meebrengen

■
■

Bijtend
Kinderveilige sluiting
Speciaal incidenteel
gebruik

HANDAFWASMIDDEL
Geen effecten bij
gebruik
Dagelijks gebruik
■ Staat op het aanrecht
■

■

NU

ETKETTERING

■

TOEKOMST

Voor consumenten :
>> Voor verwarring zorgen
>> Niet de werkelijke effecten op
de mens weergeven
>> De waarschuwingsetiketten
minder waarde geven
>> Leiden tot onveilig gebruik

GOOTSTEENONTSTOPPER

Bijtend

Irriterend

Indeling door berekening:

Indeling door berekening:

Gevaar

Huid Categorie 1

Gevaar

Oog Categorie 1

Optie 2 :
Op eigen kosten in vitro tests ontwikkelen voor uw product,
…wat hoge kosten, grote complexiteit en lange ontwikkeltijden met zich meebrengt. Het testresultaat gebruikt u vervolgens voor de correcte indeling en etikettering van uw product.
1 Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Een nieuwe oplossing
Welkom bij DetNet, het ‘Detergentia Industrienetwerk
voor CLP indeling’. DetNet is ontwikkeld in samenspraak
met belanghebbenden, aangestuurd door de A.I.S.E. en
het netwerk van nationale verenigingen.
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Dit is de werkwijze :

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

ssRegistreer om

ssMet uw aanmel-

ssZoek in de data-

ssDe deskundige

lid te worden
en betaal uw
contributie
ssBenoem uw
indelingsexpert

dingsgegevens
krijgt u toegang
tot de beveiligde
website

base van DetNet
ssVind de meest
overeenkomende
formuleringen

De database van DetNet bevat meer dan
180 referentieformuleringen, die een groot deel
van de relevante mengsels op de markt beslaan.
Elk van deze formuleringen wordt ondersteund
met toxicologische testgegevens die ofwel in het
verleden of recent zijn verkregen middels in vitro
methoden. De database zal constant worden
uitgebreid en bijgewerkt op basis van de input van
de leden en recent onderzoek door de industrie.

bepaalt of het
mogelijk is de
indeling van
uw niet-geteste
mengsel af te
leiden door
vergelijking met
de huid- en ooggegevens en de
indeling van de
geteste referentie
formulering
(conform CLP
extrapolatieprincipes)

De wettelijke achtergrond :
“Leveranciers in een bedrijfstak mogen door middel van de vorming van een netwerk
of via andere middelen samenwerken om gegevens en deskundigheid te delen bij de
indeling van stoffen en mengsels overeenkomstig Titel II van deze verordening.”
Bijlage 1, 1.1.0, CLP Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

KLAAR!
Stap 5

Stap 6

ssVolg de instructies

ssEtiketteer uw mengsel voor de nieuwe huid- en oogeffecten
ssPas uw Veiligheidsinformatieblad (Vib) overeenkomstig aan

GOOTSTEENONTSTOPPER
Bijtend
■ Kinderveilige sluiting
■ Speciaal incidenteel
gebruik

HANDAFWASMIDDEL
■
■
■

Geen effecten bij gebruik
Dagelijks gebruik
Staat op het aanrecht

NU

ETKETTERING

■

TOEKOMST

op het scherm om
de beslissing over
uw indeling te
documenteren
ssDownload het
uiteindelijke
indelingsrapport
en bewaar het

Bijtend

Irriterend

Indeling door berekening:

Indeling weerspiegelt
gebruikers ervaringen*

Gevaar

Huid Categorie 1

Waarschuwing

Oog/ Huid Categorie 2
* (Afhankelijk van de samenstelling van de formulering)

FAQ

Wie kan lid worden?
Alle ondernemingen die verantwoordelijk
zijn voor de indeling en etikettering van
producten die in Europa worden verkocht,
kunnen lid worden van DetNet...
>> zowel multinationals als kleine en
middelgrote ondernemingen,
>> leden én niet-leden van de A.I.S.E. of
haar nationale verenigingen.

Hoe kan ik lid worden?
>> Klik op deze link : www.det-net.eu
>> Download de lidmaatschapsovereen-

komst en vul die in.
>> Benoem een indelingsdeskundige.
>> Betaal de contributie.

Welke producten worden afgedekt?
DetNet is voornamelijk beschikbaar voor
textielwasmiddelen (vloeibaar, poeder),
handafwasmiddelen en allesreinigers (niet
extreme-pH producten), en voor andere
productsoorten met soortgelijke chemische
samenstelling (die bijvoorbeeld worden
gebruikt voor professionele toepassingen).
In de toekomst kunnen andere producten
aan de database worden toegevoegd.

Wat kost het?
Tot de vergoeding voor DetNet behoort een
jaarlijkse vergoeding (‘contributie’, waarvan
de hoogte afhangt van de grootte van de
onderneming) en een vergoeding in verband
met het aantal mengsels die met succes
werden ingedeeld aan de hand van de
referentieformuleringen van DetNet. Kleinere
ondernemingen en leden van de nationale
verenigingen van de A.I.S.E. krijgen korting.

Wanneer kunnen we het netwerk
gebruiken?
>> Lid worden van DetNet kan :

vanaf eind november 2013.

>> De tool kan worden gebruikt :

vanaf 6 januari 2014.

Waar kunt u meer informatie
vinden?
Voor meer informatie (over de kosten, de
werkwijze, de soorten mengsels die van
toepassing zijn, hoe u een deskundige
benoemt en andere vragen) kunt u contact
opnemen met de A.I.S.E of haar nationale
verenigingen of surf naar :
www.det-net.eu
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redenen
om lid te worden van DetNet :
>> Toegang

tot gedeelde gegevens
uit de industrie
>> Passende etikettering over huid/
ooggevaren op uw producten
>> Kosteneffectief en praktisch
>> Expertise en ondersteuning
>> Consistente aanpak door
de industrie communicatie
Deze informatie wordt u aangeboden door
de A.I.S.E., de International Association
for Soaps, Detergents and Maintenance
Products (internationale vereniging van
zeep-, detergent- en onderhoudsproducten)
en haar leden.
Contactgegevens :
A.I.S.E.
Herrmann Debrouxlaan 15A
B - 1160 Brussel
Tel : + 32 2 679 62 60
E-mail : detnet@aise.eu
Een lijst van de nationale verenigingen die
deel uitmaken van de A.I.S.E vindt u op
www.aise.eu of www.det-net.eu

