Faresymboler
Den 20. januar 2009 trådte nye EU regler i kraft vedr. klassificering og mærkning af kemikalier. I daglig tale kaldet CLP (Classification, Labelling and Packaging). Alle
kemiske stoffer og produkter skal senest være klassificeret og mærket efter de nye CLP regler fra juni 2017. For sprøjtemidler er fristen den 1. juni 2015, men leverandører kan allerede nu klassificere og mærke efter CLP. Med CLP forsvinder de kendte orange faresymboler og erstattes af de viste CLP farepiktogrammer nedenfor.
Denne oversigt er derfor et supplement til 3 branchevejledninger om personlige værnemidler ved opblanding og udbringning i væksthuse, med traktor og ved særlige
udbringningsmetoder. Se www.barjordtilbord.dk.
Farekategorier i CLP som anvender piktogrammet

Kilde: Grafisk Bar

”Gamle”
faresymboler

Piktogram
CLP-forordning

Fysisk fare

Eksplosiv

De værste eksplosiver
– faste, flydende og
gasser, og visse organiske
peroxider.

Yderst og meget brandfarlig

De værste kategorier af
brandfarlige faste stoffer,
gasser og væsker, og visse
organiske peroxider.

Brandnærende

Alle brandnærende stoffer
og væsker, og gasser i
værste kategori.

Ingen

Gasser under tryk
(flydende nedkølede og
opløste og kombinationer
heraf).

Ætsende

Metalætsende.

Sundhedsfare

miljøfare

Hudætsende – alvorligste kategori
(og underinddelinger).
Alvorlig øjenskadende – værste kategori.

Meget giftig og Giftig
Den alvorligste kategori for
akut toksicitet for de tre
eksponeringsveje, samt de
alvorligste kategorier for CMR
og den alvorligste kategori for
andre kroniske effekter.

De tre alvorligste kategorier for akut giftighed
for alle eksponeringsveje (oral, dermal, ved
indånding).

Sundhedsskadelig eller
Lokalirriterende
Alvorligt øjenskadende, hudog åndedrætssensibilisering,
de laveste kategorier af CMR,
akut toksiske og irriterende
stoffer.

Akut giftighed – laveste kategori.
Hud- og øjenirritation – laveste kategori.
Hudsensibilisering – alvorligste kategori.
Specifik organtoksicitet, enkelt eksponering
– kategori 3
(luftvejsirritation og narkotiske virkninger).

Ingen

Kroniske sundhedsskader, såsom:
Kræft, DNA-skader og skader på forplantningsevnen (CMR) – alle kategorier. Specifik organtoksicitet, enkelt og gentagen eksponering
– kategori 1 og 2. Respiratorisk sensibilisering
– alvorligste kategori.
Akutte: Aspirationsfare – alvorligste kategori.
Farlig for vandmiljøet:
Akut – alvorligste kategori.
Kronisk – 2 alvorligste
kategorier.

Miljøfarlig
Farlig for vandmiljøet:
Akut – alvorligste kategori.
Kronisk – 2 alvorligste kategorier Ozonlagsnedbrydende
stoffer.
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