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Bun venit la DetNet
Reţeaua Industriei Detergenţilor pentru Clasificarea CLP
Un demers comun al industriei de profil pentru clasificarea şi etichetarea detergenţilor dumneavoastră (în ceea ce priveşte efectele asupra ochilor şi pielii)

www.det-net.eu

O iniţiativă A.I.S.E.

Provocarea
Până acum, conform CLP, aveaţi
la dispoziţie doar două opţiuni :

Aveţi un detergent pe care doriţi să-l clasificaţi în ceea ce
priveşte efectele asupra ochilor şi pielii înainte de termenul
limită din iunie 2015 al Regulamentului CLP 1, dar nu sunt
disponibile date de testare ale amestecului sau ale unor
amestecuri similare?

Opţiunea 1 :
Să acceptaţi clasificarea prestabilită (prin calculare).
Dar, cel mai probabil, produsul dumneavoastră de uz zilnic ar primi o clasificare şi o etichetare
mai strictă în ceea ce priveşte gradul de iritare a pielii şi ochilor - în unele cazuri, mult mai severă
decât înainte. Acest lucru poate avea efecte la :
Nivelul mărcii dumneavoastră :
>> Impact asupra mărcii şi a declaraţiilor
referitoare la aceasta
>> Limitarea poziţionării la raft pe piaţa
de retail
>> Generarea de constrângeri în ceea ce
priveşte transportul, depozitarea şi
etichetarea

DETERGENT PENTRU
SPĂLAREA MANUALĂ
A VASELOR
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ASTĂZI

ETICHETARE

Caustic
Coroziv
Sistem de închidere
rezistent la deschiderea
de către copii
■ Utilizare periodică, speciﬁcă

Fără efecte de utilizare
Folosire zilnică
Păstrat lângă chiuvetă

Coroziv

Iritant

Clasiﬁcare prin calcul:

Clasiﬁcare prin calcul:

MÂINE

Nivelul consumatorilor :
>> Îi poate deruta
>> Este posibil să nu reflecte efectele
reale asupra oamenilor
>> Poate scădea impactul etichetelor de
avertizare
>> Poate conduce la manipulare riscantă

PRODUS PENTRU
CURĂŢAREA ŢEVILOR
DE CANALIZARE

Pericol

Piele categoria 1

Pericol

Ochi Categoria 1

Opţiunea 2 :
Să finanţaţi propriile teste in-vitro pentru produsele dumneavoastră.
… luând în considerare costurile, complexitatea şi timpul necesar până la obţinerea unor rezultate
care v-ar permite să stabiliţi o etichetă.
1 Regulamentul (CE) CLP nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor.

Acum aveţi o altă opţiune
Bun venit la DetNet, „Reţeaua Industriei Detergenţilor
pentru Clasificarea CLP“. DetNet a fost dezvoltat şi
condus de A.I.S.E. şi reţeaua sa de Asociaţii Naţionale,
în strânsă comunicare cu părţile interesate.
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Iată cum funcţionează :

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

Pasul 4

ssÎnregistraţi-vă

ssPrimiţi detaliile

ssCăutaţi în baza

ssExpertul

şi plătiţi taxa de
membru
ssNominalizaţi
expertul (experţii)
dumneavoastră
pentru clasificare

pentru conectare
şi accesaţi site-ul
securizat

de date DetNet
ssGăsiţi potrivirile
de formulări

Baza de date DetNet cuprinde peste 180 de
formulări de referinţă, acoperind o gamă largă de
amestecuri relevante de pe piaţă, fiecare având la
bază date privind testele toxicologice, fie istorice,
fie generate recent folosind metode in-vitro.
Baza de date va fi mărită şi actualizată constant cu
informaţiile primite de la membri şi cu cele mai
noi cercetări din industrie.

stabileşte dacă
este posibil să
obţină clasificarea
amestecului
dumneavoastră
netestat prin
comparaţie cu
datele privind
efectele asupra
pielii şi mâinilor
şi cu clasificarea
formulării de
referinţă testate
(cf „principiilor de
corelare CLP”)

Temeiul legal :
„Furnizorii din cadrul unui sector industrial pot coopera prin formarea unei reţele sau prin alte
mijloace pentru a împărtăşi datele şi experienţa lor în clasificarea substanţelor şi a amestecurilor
în conformitate cu titlul II din prezentul regulament.“
Anexa 1, 1.1.0, Regulamentul (CE) CLP nr. 1272/2008.

AŢI TERMINAT!
Pasul 5

Pasul 6

ssUrmaţi

ssEtichetaţi-vă produsul în ceea ce priveşte efectele asupra ochilor şi pielii
ssActualizaţi-vă Fişa cu Date de Securitate (FDS)
PRODUS PENTRU
CURĂŢAREA
CONDUCTELOR

ASTĂZI
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Caustic
Coroziv
■ Sistem de închidere
rezistent la deschiderea
de către copii
■ Uz periodic special

ETICHETARE

DETERGENT PENTRU SPĂLAREA
MANUALĂ A VASELOR
Fără efecte de utilizare
Folosire zilnică
Păstrat lângă chiuvetă

Coroziv

Iritant

Clasiﬁcare prin calcul:

Clasiﬁcarea pe baza experienţei umane*

MÂINE

instrucţiunile de
pe ecran pentru a
valida decizia de
clasificare
ssDescărcaţi şi
stocaţi raportul
final privind
clasificarea

Pericol

Piele categoria 1

Atenţie

Piele/ochi categoria 2
*(în funcţie de compoziţie)

Cine se poate înscrie?
Porţile DetNet sunt deschise tuturor companiilor responsabile cu clasificarea şi etichetarea
produselor comercializate în Europa...
>> fie că este vorba despre companii
multinaţionale sau de întreprinderi mici şi
mijlocii,
>> fie că sunt sau nu membri ai A.I.S.E. sau ai
Asociaţiilor sale Naţionale.

Ce produse intră în aria
de acoperire?
Principalele produse acoperite de DetNet
sunt detergenţii de rufe (lichizi sau pulbere),
detergenţii de vase manuali şi produsele
universale de curăţare (fără pH extrem), dar
şi tipurile de produse cu o compoziţie chimică
similară (de exemplu produse folosite pentru
aplicaţii profesionale).
Pe viitor, în baza de date pot fi adăugate şi alte
produse.

Cât costă?
Este prevazută o taxă anuală („taxa de membru”, care diferă în funcţie de dimensiunea companiei) şi o taxă corespunzătoare numărului de
amestecuri a căror clasificare s-a reuşit folosind
formulările de referinţă DetNet. Sunt prevăzute
şi reduceri pentru companiile mai mici şi pentru
membrii Asociaţiilor Naţionale A.I.S.E.

Întrebări frecvente
Cum ne înregistrăm?
>> Vizitaţi acest site : www.det-net.eu
>> Descărcaţi şi completaţi contractul de

membru.

>> Desemnaţi un expert.
>> Plătiţi taxa de membru.

Când putem începe să folosim
DetNet?
>> Înregistrare în DetNet: de la sfârşitul lunii

noiembrie 2013.

>> Sistemul poate fi folosit: din 6 ianuarie 2014.

Unde putem afla mai multe detalii?
Pentru mai multe informaţii - cu privire la
costuri, cum funcţionează, tipurile de amestecuri ce intră în aria de acoperire şi orice alte
întrebări - vă rugăm să contactaţi A.I.S.E. /
Asociaţiile Naţionale sau să vizitaţi :
www.det-net.eu
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motive
pentru a vă alătura DetNet :
>> Acces la datele industriei de profil
>> Comunicarea corespunzătoare prin

etichetare a pericolului pentru
piele/ochi
>> Rentabil şi convenabil
>> Experienţă şi asistenţă
>> Comunicare unitară la nivel
de industrie

Aceste informaţii v-au fost furnizate de către
A.I.S.E. (Asociaţia Internaţională pentru
Săpunuri, Detergenţi şi Produse de Întreţinere)
şi membrii săi.
Contact :
A.I.S.E.
15A Avenue Herrmann Debroux
B - 1160 Bruxelles
Tel : + 32 2 679 62 60
E-mail : detnet@aise.eu
Pentru a accesa lista cu Asociaţiile Naţionale
A.I.S.E., vă rugăm să vizitaţi www.aise.eu sau
www.det-net.eu

