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Velkommen til DetNet
Detergent Industry Network for CLP Classification

En fælles tilgang til klassificering og mærkning af 
rengøringsprodukter for branchen 
(med fokus på hud- og øjenpåvirkninger)

Et A.I.S.E.-initiativwww.det-net.eu



Indtil i dag har du i henhold  
til CLP-forordningen haft  
to muligheder:

Mulighed 1 :  
Acceptere standardklassificeringen (efter beregningsmetoden).
Det er sandsynligt, at dit almindelige husholdningsprodukt vil få en strengere mærkning for 
hud – og øjenirritation end det har haft tidligere. Dette kan:

For dit produkt :
 > Påvirke produktet og 
markedsføringen

 > Sætte begrænsninger for, 
hvor produktet må placeres i 
butikkerne

 > Medføre yderligere 
begrænsninger i transport, 
lagerføring og mærkning

For forbrugere :
 > Forvirre dem
 > Overvurdere den egentlige 
påvirkning af mennesker 

 > Mindske effekten af 
faremærkningen

 > Føre til tvivl og usikkerhed om 
håndtering og brug af produktet

Mulighed 2 : 
Finansiere dine egne in vitro tests for dit produkt.
… og tage omkostninger, kompleksitet og tidsforbrug til forsøg i betragtning, inden der opnås 
et resultat der afgør mærkningen. 

Udfordringen

1 CLP-forordning (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
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Fare
Øjenkategori 1

Standardklassifikation:Standardklassifikation:

HÅNDOP-
VASKEMIDDEL 
RENGØRINGS-
MIDDEL
■ Sikkert ved almindelig 
    husholdningsbrug
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Du skal klassificere dit rengøringsmiddel for hud- og 
øjenpåvirkninger inden CLP1-forordningens deadline i 
juni 2015, men du har ingen tilgængelige testdata for 
blandingen selv eller for tilsvarende 
blandinger
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En ny løsning

Trin 4

 s Klassificerings-
eksperten afgør 
om det er muligt 
at anvende CLP-
forordningens 
brobygnings-
principper. Hvis 
det er tilfældet, 
anvendes hud- og 
øjendata samt 
klassificeringen af 
referenceformule-
ring for at aflede 
klassificeringen 
for din ikke te-
stede blanding

Sådan fungerer det :

Trin 1

 s Tilmeld dig og 
betal dit med-
lemsgebyr
 s Udpeg en klassifi-
ceringsekspert

Trin 2

 s Modtag login-
oplysninger og 
adgang til en 
password beskyt-
tet hjemmeside

Trin 3

 s Søg i DetNet’s 
database
 s Find beslægtede 
formuleringer

Velkommen til DetNet: “Detergent Industry Network 
for CLP Classification”. DetNet er udviklet af A.I.S.E. 
og dets netværk af nationale brancheforeninger i tæt 
samarbejde med interessenter.

DetNet’s database omfatter mere end 
180 referenceformuleringer, som dækker en 
bred vifte af relevante blandinger på marke-
det. Hver reference formulering er under-
støttet af toksikologiske testdata, der enten 
er historiske eller nyligt genererede ved in 
vitro metoder. Databasen bliver løbende ud-
videt og opdateret på baggrund af medlem-
mernes input og seneste industriforskning.
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Trin 5

 s Følg instruktioner-
ne på skærmen 
for at dokumente-
re grundlaget for 
din klassificering.
 s Download og 
gem den endelige 
klassificeringsrap-
port

Trin 6 

 s Mærk din blanding med hud- og øjenpåvirkning
 s Opdater dit sikkerhedsdatablad (Safety Data Sheet (SDS)) i henhold til 
klassificeringen

FÆRDIG!

Det juridiske grundlag :
Leverandører i en erhvervssektor kan samarbejde ved at oprette et netværk eller 
på anden måde udveksle data og ekspertviden i forbindelse med klassificering 
af stoffer og blandinger i overensstemmelse med denne forordnings afsnit II.” 
Bilag 1, 1.1.0, CLP-forordning (EF) Nr. 1272/2008.
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Advarsel
     Øjen- / hudkategori 2

Forventet med DetNet*

*(afhængig af indholdets sammensætning)



Hvem kan deltage?
DetNet er åbent for alle virksomheder, som 
er ansvarlige for klassificering og mærkning 
af produkter solgt i Europa…

 > uanset, om der er tale om multinationale 
selskaber eller små og mellemstore 
virksomheder,

 > uanset, om de er medlemmer af A.I.S.E. 
eller dets nationale brancheforeninger 
eller ej. 

Hvilke produkter er dækket?
De referenceformuleringer, som er til 
rådighed hos DetNet, er vaskemidler 
(flydende, pulver), håndopvaskemidler og 
universalrengøringsmidler (produkter med 
ekstremt høj pH-værdi er ikke medtaget), 
samt andre produkttyper med lignende 
kemiske sammensætninger (f.eks. til 
professionel brug).
Databasen vil løbende blive udvidet med nye 
produkter.

Hvad koster det?
DetNet-gebyret består af et årligt gebyr 
(“medlemsgebyr”, som varierer alt efter 
virksomhedens størrelse) og et gebyr, der er 
knyttet til antallet af blandinger, som er vur-
deret og klassificeret ved hjælp af DetNet’s 
reference-formuleringer. Der ydes rabatter 
til mindre virksomheder og medlemmer af 
A.I.S.E.’s nationale brancheforeninger.

Hvordan bliver vi medlem?
 > Gå til dette link : www.det-net.eu 
 > Download og udfyld 
medlemsskabskontrakten.

 > Udpeg din ekspert. 
 > Betal medlemsgebyret. 

Hvornår kan vi begynde at  
bruge det?

 > Tilslutning til DetNet fra slutningen af  
november 2013.

 > Værktøjet anvendes  
fra 6. januar 2014.

Hvor kan vi finde yderligere 
oplysninger?
For yderligere oplysninger – om priser, 
hvordan det fungerer, hvilke blandingstyper 
der er omfattet og alle andre spørgsmål – 
kontakt A.I.S.E. eller Brancheforeningen 
SPT, eller gå ind på : www.det-net.eu

OFTE STILLEDE 
SPØRGSMÅL



Denne information er udsendt af A.I.S.E., 
‘International Association for Soaps, 
Detergents and Maintenance Products’ og 
dets medlemmer.

Kontakt : 
A.I.S.E.
15A Avenue Herrmann Debroux
B - 1160 Bruxelles
Tlf. : + 32 2 679 62 60
E-mail : detnet@aise.eu

Brancheforeningen SPT
Børsen
DK - 1217 København K
Tlf. : +45 4520 2010
spt@spt.dk - www.spt.dk

For at gå til listen over A.I.S.E.’s nationale 
brancheforeninger, gå ind på  
www.aise.eu eller www.det-net.eu

       grunde  
til at deltage i DetNet :

 > Adgang til delte industridata
 > Korrekt faremærkning vedrørende  
hud/øjne på dine produkter

 > Omkostningseffektivt og praktisk
 > Ekspertise og support 
 > Ensartet industritilgang
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