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Bem-vindo à DetNet
Rede da Indústria de Detergentes para a classificação CLP
Um método coletivo da indústria para classificar e rotular os detergentes
(para efeitos na pele e nos olhos)

www.det-net.eu

Uma iniciativa da A.I.S.E.

O desafio
No âmbito do Regulamento
CLP, existem essencialmente
duas opções :

Tem um detergente para classificar devido aos efeitos
na pele e nos olhos, cumprindo o prazo estabelecido no
Regulamento CLP1, junho de 2015, mas não tem dados
de ensaios disponíveis sobre a mistura, em si mesma,
ou misturas semelhantes?

Opção 1 :
Aceitar a classificação por defeito (por cálculo).
Mas é provável que um produto usado diariamente seja gravemente classificado e rotulado no
que se refere à irritação da pele e dos olhos – em alguns casos, ainda mais do que anteriormente.
Esta situação pode :

■

DETERGENTE
PARA LAVAGEM
MANUAL DE LOUÇA

■

■

■

■

HOJE

Cáustico
Corrosivo
Fecho de segurança
para as crianças
■ Uso periódico especial

ROTULAGEM

Para os consumidores :
>> Causar confusão
>> Não refletir os efeitos reais no homem
>> Desvalorizar os avisos do rótulo
>> Levar a um manuseamento não
seguro

DESENTUPIDOR
DE CANOS

AMANHÃ

Para a sua marca :
>> Ter impacto sobre a marca e
as alegações
>> Limitar o posicionamento do
produto nas prateleiras no retalho
>> Gerar limitações adicionais no
transporte, armazenamento e
rotulagem

■

Sem efeitos na utilização
Usado todos os dias
Deixado junto ao
lava-louça

Corrosivo

Irritante

Classificação por cálculo:

Classificação por cálculo:

Perigo

Corrosão cutânea Categoria 1

Perigo

Lesões oculares graves Categoria 1

Opção 2 :
Financiar os seus próprios ensaios in-vitro para o produto.
… tendo em consideração os custos, a complexidade e o tempo necessário para obter um
resultado, o qual finalmente determinará o rótulo.
1 Regulamento (CE) Nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas.

Uma nova solução
Bem-vindo à DetNet, a “Rede da Indústria de
Detergentes para a classificação CLP”. A DetNet foi
desenvolvida e monitorizada pela A.I.S.E. e pela sua
rede de Associações Nacionais, em diálogo com as
partes interessadas.

Det
Net

Para usar esta solução tem de :

1º Passo

2º Passo

3º Passo

4º Passo

ssInscrever-se para

ssObter os dados

ssPesquisar na

ssO perito

aderir e pagar a
quota de membro
ssNomear o(s)
seu(s) perito(s) em
classificação

para entrar e
aceder ao portal
seguro

base de dados
da DetNet
ssEncontrar as
formulações
compatíveis

A base de dados da DetNet inclui mais de 180 formulações de referência, abrangendo uma ampla gama de
misturas relevantes no mercado, cada uma suportada em
dados de ensaios toxicológicos, tanto históricos como
gerados recentemente usando métodos in-vitro. A base
de dados será constantemente enriquecida e atualizada
com base na contribuição dos membros e na pesquisa
mais avançada do setor.

determina se é
possível obter
a classificação
da sua mistura
não testada por
comparação com
os dados sobre
a pele e os olhos
e a classificação
da formulação de
referência testada
(cf ‘princípios de
extrapolação’
do Regulamento
CLP)

Enquadramento legal :
“Os fornecedores de um sector industrial podem cooperar, através da formação de
uma rede ou por outros meios, para partilhar dados e competências ao classificarem
substâncias e misturas em conformidade com o Título II do presente regulamento.”
Anexo I, 1.1.0, Regulamento (CE) N° 1272/2008

FEITO!

ssSeguir as

ssRotular a sua mistura no que se refere aos efeitos na pele e nos olhos
ssAtualizar em conformidade a sua ficha de dados de segurança

AMANHÃ

instruções do
portal para
documentar a
decisão da sua
classificação
ssTransferir e
guardar o relatório
de classificação
final

HOJE

6º Passo

ROTULAGEM

5º Passo

DESENTUPIDOR
DE CANOS

DETERGENTE PARA LAVAGEM
MANUAL DE LOUÇA

■

Cáustico
Corrosivo
Fecho de segurança
para as crianças
■ Uso periódico especial

■

■

■

■

■

Sem efeitos na utilização
Usado todos os dias
Deixado junto ao lava-louça

Corrosivo

Irritante

Classificação por cálculo:

Classificação que reflete
a experiência no homem*

Perigo

Corrosão cutânea Categoria 1

Atenção

Irritação ocular/cutânea Categoria 2
*(dependendo da composição da formulação)

Quem pode aderir?
A DetNet está aberta a todas as empresas
responsáveis pela classificação e rotulagem de produtos vendidos na Europa…
>> sejam multinacionais ou pequenas e
médias empresas,
>> sejam ou não membros da A.I.S.E. ou
das suas Associações Nacionais.

Perguntas frequentes
Como aderir?
>> Vá ao site : www.det-net.eu
>> Transfira e preencha o acordo de membro.
>> Nomeie o seu perito.
>> Pague a sua quota de membro.

Quais os produtos abrangidos?
Os produtos prioritários para os quais está
disponível a DetNet são os detergentes para
a roupa (líquidos, pós), os detergentes para
lavagem manual de louça e os lava-tudo
(produtos com pH não extremo), além de
outros tipos de produtos com formulações
químicas semelhantes (por exemplo, usados
para aplicações profissionais).
No futuro, poderão ser adicionados outros
produtos à base de dados.

Quanto é que custa?
O custo da DetNet vai incluir uma quota
anual (“quota de membro”, variável de
acordo com o tamanho da empresa) e um
pagamento adicional consoante o número
de misturas classificadas, com sucesso,
usando as formulações de referência da
DetNet. Antecipa-se que haja descontos
para empresas mais pequenas e membros
das Associações Nacionais filiadas na
A.I.S.E.

Quando pode começar a usar?
>> Adesão à DetNet : a partir do fim

de novembro de 2013.

>> Ferramenta operacional para utilização :

a partir de 6 de janeiro de 2014.

Onde pode obter mais
informações?
Para mais informações – sobre custos,
como funciona, tipos de misturas abrangidas e quaisquer outras questões – por favor,
contacte a A.I.S.E., as suas Associações
Nacionais ou através de : www.det-net.eu

5

razões
para aderir à DetNet :
>> Acesso aos dados partilhados do setor
>> Rotulagem adequada dos perigos para

a pele/olhos dos seus produtos
>> Rentável e conveniente
>> Conhecimento e apoio
>> Comunicação consistente

para o setor

Esta é uma informação da :
A.I.S.E. - Associação Internacional
de Sabões, Detergentes e Produtos
de Conservação
15A Avenue Herrmann Debroux
B - 1160 Bruxelas
Tel : + 32 2 679 62 60
Correio eletrónico : detnet@aise.eu
www.aise.eu
AISDPCL - Associação dos Industriais
de Sabões, Detergentes e Produtos
de Conservação e Limpeza
Rua da Junqueira, n.º 39-2.º (Edifício Rosa)
1300 - 307 Lisboa
Tel : 21 799 15 50
Correio eletrónico : aisdpcl@fiovde.pt
www.aisdpcl.org.pt

