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Üdvözli a DetNet
Mosószeripari hálózat CLP osztályozásra

A mosószer-termékek osztályozását és címkézését elősegítő, kollektív 
ipari megközelítés (bőrre és szemre gyakorolt hatásra vonatkozóan)

Az A.I.S.E. kezdeményezésewww.det-net.eu



Eddig alapvetően két lehetősége  
volt arra, hogy megfeleljen  
a CLP rendeletben foglaltaknak :

1. Lehetőség :  
Elfogadja a számításos módszerrel történt osztályozást.
Valószínű viszont, hogy napi használatra szánt terméke a bőrre és a szemre gyakorolt irritatív hatás 
szempontjából túl szigorúan kerül besorolásra - néhány esetben szigorúbban, mint korábban. Ez pedig :

A márkája szempontjából :
 > Befolyásolhatja a márkát és az azzal 
kapcsolatban tett állításokat 

 > Korlátozhatja a kiskereskedelmi bolti 
pozicionálást

 > További szállítási, raktározási és 
címkézési megkötéseket vonhat 
maga után

A fogyasztók szempontjából :
 > Zavart kelthet
 > Előfordulhat, hogy nem tükrözi az 
emberre gyakorolt tényleges hatást

 > Jelentéktelenné teheti a 
figyelmeztető címkéket

 > Nem biztonságos kezeléshez vezethet

2. Lehetőség : 
Saját erőből finanszírozza a terméke in-vitro tesztelését.
…figyelembe véve a költségeket, az eljárás komplexitását és az átfutási időt, amíg megkapja az 
eredményeket, amelyek majd meghatározzák a címkét.

A kihívás

1 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP rendelet)

Veszély
Bőr 1. kategória
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TISZTÍTÓ
■ Maró
■ Korrozív
■ Gyermekbiztos zárás
■ Időszakos használat
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S Maró hatású Irritatív

Veszély
Szem 1. kategória

Osztályozás számításos 
módszerrel:

Osztályozás számításos 
módszerrel:

KÉZI MOSO-
GATÓSZER
■ Használat közben 
   nem veszélyes
■ Mindennapos 
   használat
■ A mosogató mellett 
   tárolható
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Van olyan mosószer-terméke, amelyet a bőrre és szemre 
gyakorolt hatás szempontjából a CLP rendeletben1 előírt 
2015 júniusi határidő előtt osztályoznia kell, de nem állnak 
rendelkezésre az adott keverékre vagy hasonló keverékekre 
vonatkozó vizsgálati adatok? 
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Új megoldás

4. lépés

 s A szakértő megál-
lapítja, hogy a nem 
tesztelt keverék 
osztályozása meg-
határozható-e a 
tesztelt referencia 
készítmény bőrre és 
szemre vonatkozó 
adataival illetve 
osztálybasorolásával 
történő összehason-
lítás alapján (ld. ‘CLP 
interpolációs elvek’)

Így működik :

1. lépés

 s Iratkozzon fel a 
csatlakozáshoz, és 
fizesse be a tagsági 
díjat!
 s Nevezze meg 
az osztályozási 
szakértőjét! 

2. lépés

 s Miután megkapta 
a bejelentkezési 
adatokat, lépjen 
be a biztonságos 
weboldalra!

3. lépés

 s Végezzen keresést a 
DetNet adatbázisban!
 s Keressen közel 
azonos összetételű 
készítményeket!

Üdvözli a DetNet, a „Mosószeripari hálózat CLP 
osztályozásra“! A DetNet az A.I.S.E. és az ahhoz tartozó 
nemzeti szövetségek hálózata által, az érdekelt felekkel 
egyeztetve került kifejlesztésre és tesztelésre.

A DetNet adatbázis több mint 180 referencia 
összetételt tartalmaz, amelyek a piacon 
megtalálható vonatkozó keverékek széles skáláját 
fedik. Közülük mindegyiket vagy historikus, vagy 
a közelmúltban in-vitro módszerekkel nyert 
toxikológiai vizsgálati adatok támasztják alá. Az 
adatbázis a tagok által közölt adatok és az ipar 
legfrissebb kutatási adatai alapján folyamatosan 
bővítésre és frissítésre kerül.
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5. lépés

 s Az 
osztálybasorolással 
kapcsolatos döntés 
dokumentálásához 
kövesse a képernyőn 
megjelenő utasítá-
sokat!
 s Töltse le és tá-
rolja a végleges 
osztálybasorolási 
jelentést!

6. lépés 

 s Végezze el keveréke bőrre és szemre gyakorolt hatás szerinti címkézését! 
 s Frissítse ennek megfelelően a biztonsági adatlapot (SDS)!

KÉSZ!

A jogi háttér :
„Egy adott ipari ágazatba tartozó szállítók hálózat kialakítása révén vagy egyéb módon 
együttműködhetnek a célból, hogy az anyagoknak és keverékeknek a rendelet II. címe  
szerinti osztályozását illetően adatokat és szakértelmet osszanak meg egymással.“  
1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) 1. melléklet 1.1.0.

Veszély
Bőr 1. kategória

LEFOLYÓ 
TISZTÍTÓ
■ Maró
■ Korrozív
■ Gyermekbiztos zárás
■ Időszakos használat
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Osztályozás számításos 
módszerrel:

KÉZI 
MOSOGATÓSZER
■ Használat közben nem veszélyes
■ Mindennapos használat
■ A mosogató mellett tárolható
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Figyelem
     Szem/ Bőr 2. kategória

Az emberi tapasztalatot tükröző 
osztályozás*

* (a készítmény összetételétől függően)

Maró hatású



Ki csatlakozhat?
A DetNet nyitva áll minden olyan vállalat előtt, 
amely tevékenységi körén belül Európában 
értékesített termékek osztálybasorolásáért és 
címkézéséért is felel...

 > függetlenül attól, hogy multinacionális cégről, 
vagy kis- és középvállalkozásról van-e szó

 > függetlenül attól, hogy tagja-e az A.I.S.E.-
nek vagy az ahhoz tartozó nemzeti 
szövetségeknek. 

Milyen termékekre terjed ki?
A DetNet elsősorban a mosószerekre (folyékony, 
por állagú), kézi mosogatószerekre és általános 
tisztítószerekre (nem extrém pH-jú), illetve a 
hasonló kémiai összetételű (például szakmai 
felhasználásokra készült) termékekre terjed ki.
Az adatbázis a jövőben egyéb termékekkel is 
kiegészülhet.

Mennyibe kerül?
A DetNet-nek fizetett díj az éves díjból (a vállalat 
méretétől függően meghatározott “tagdíj”), 
illetve a DetNet referencia készítmények 
felhasználásával sikeresen osztályozott keverékek 
számától függően megállapított díjból tevődik 
össze. A DetNet a kisebb vállalatok és az 
A.I.S.E.-hez tartozó nemzeti szövetségek részére 
kedvezményeket biztosít.

Hogyan csatlakozhatunk?
 > Kattintson az alábbi linkre : www.det-net.eu 
 > Töltse le, és töltse ki a tagsági megállapodást!
 > Jelölje ki a szakértőjét! 
 > Fizesse be a tagdíjat! 

Mikortól használhatjuk a 
hálózatot?

 > A DetNet-hez 2013 november végétől 
kezdődően lehet csatlakozni

 > Az eszköz 2014. január 6-tól lesz használható

Hol tudhatunk meg többet?
A költségekkel, a működéssel, a lefedett 
keveréktípusokkal kapcsolatos vagy egyéb 
kérdéseivel kérjük, forduljon az A.I.S.E.-hez 
vagy a szervezet nemzeti szövetségeihez, vagy 
látogasson el az alábbi címre :  
www.det-net.eu

GYIK



A fenti tájékoztatást az A.I.S.E. (Nemzetközi 
Mosó- és Tisztítószer Szövetség) és tagjai 
juttatták el Önhöz. 

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

Az A.I.S.E. nemzeti szövetségeinek listáját  
az alábbi címen találja :  
www.aise.eu vagy www.det-net.eu

          ok  
amiért érdemes csatlakozni 
a DetNet-hez :

 > Hozzáférés a megosztott ipari adatokhoz
 > A bőrre/szemre vonatkozó veszélyeket  
helyesen tükröző címke a termékén

 > Költséghatékony és egyszerű
 > Szakirányú tapasztalat és támogatás 
 > Következetes ipari kommunikáció
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