Comunicat de presă

1 iunie 2015: Etichetele detergenților la nivel European se schimbă, produsele rămân sigure!
Începând cu 1 iunie 2015 detergenții și produsele de curățat puse în vânzare in Europa pot avea
etichete, fraze si pictograme noi. Etichetele produselor si frazele corespunzătoare privind siguranța se
pot schimba, dar ca și până acum toate produsele rămân sigure dacă sunt folosite așa cum au fost
intenționate.
Etichetele produselor pot prezenta noi pictograme, cuvinte de atenționare, fraze de pericol sau
precauție si informații suplimentare. De notat sunt schimbările in designul pictogramelor. În loc de
simbolurile negre în pătrat portocaliu, noile pictograme indică simboluri negre pe un fundal alb cu
chenar rosu. Având în vedere perioada de tranziție de doi ani care începe pe 1 iunie 2015, vor exista în
paralel produse cu vechea etichetă cât și cu noua etichetă.

Pentru a ajuta consumatorii să înțeleaga mai ușor noile etichete și pictograme care apar pe produsele
de zi cu zi, industria detergenților a lansat un website multilingv și un chestionar prin care se dorește
conștientizarea. Informația accesibilă este disponibilă online fără costuri, la adresa:
http://ro.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4651&Itemid=4689
Încă de la lansarea în 2005, portalul industriei www.cleanright.eu oferă consumatorilor din Europa
sfaturi potrivite și clare cu privire la utilizarea sigură a detergenților și produselor de întreținere, în 25
de limbi.
Pentru mai multe detalii vizitați: www.cleanright.eu

NB
Datorită procesului de armonizare globală (CLP / GHS) anumite fraze vor apare pe ambalaje sau vor fi mai
pregnante, chiar dacă compoziția produselor nu se schimbă.
Producătorii de detergenți se pregătesc de mai mulți ani în vederea schimbărilor de pe etichete, datorită
procesului de armonizare globală și a noii legislații UE (Regulamentul CLP). Puteți accesa Regulamentul UE
aici:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ro:PDF
A.I.S.E., Asociația Internațională a Săpunurilor, Detergenților și Produselor de Întreținere este
reprezentantul oficial al industriei din Europa. Membrii săi sunt 31 de asociații naționale din întreaga
Europă și din afară. Prin rețeau sa, A.I.S.E. reprezintă peste 900 de companii care furnizează atât produse de
curățenie și întreținere pentru gospodării și profesionale cât și servicii. Acestea variază de la întreprinderi
mici și mijlocii până la mari multinaționale. www.aise.eu.

