
Ca întotdeauna: 

Vă rugăm citiţi eticheta. urmaţi 

instruc ţiunile furnizate.

Vor apărea în curând, noi avertizări pe eticheta produselor 
de curăţat destinate gospodăriilor. 

unele din simbolurile şi informaţiile de siguranţă , pe care 
eraţi obişnuiţi să le vedeţi pe etichetă, se vor schimba.

aceasta nu înseamnă că produsul în sine este diferit şi nu 
toate produsele vor fi afectate.

aceasta broşură explică schimbările care vor urma, cu 
scopul de a folosi în continuare aceste produse, într-un 
mod sigur.

→

→

→

→

Citiţi eticheta!
Ce trebuie să ştiţi pentru a utiliza în siguranţă 
detergenţii şi produsele de curaţat din casă 



Citiţi eticheta 
Detergenţii şi produsele de curăţat sunt produse de bază 

pentru a asigura curăţenia şi igiena în orice locuinţă.

Dar utilizarea inadecvată poate duce la accidente, de 

aceea este important să citiţi eticheta şi să înţelegeţi 

simbolurile şi informaţiile tipărite pe ea.

noi avertizări vor apărea în curând pe etichetele produ-

selor de curăţat destinate gospodăriilor. schimbările vor 

veni gradat, astfel încât este posibil să vedeţi pe etichete 

ambele simboluri, noi şi vechi. Până în 2017, toate eti-

chetele produselor trebuie să poarte noile simboluri.

numai o parte a etichetei se schimbă – informațiile 
privind reglementările din domeniul siguranței. 

Noile simboluri
Poate ca sunteţi deja familiarizaţi cu simbolurile de peri-

col, portocalii şi negre, care apar pe unele etichete ale 

detergenţilor şi produselor de curăţat.

aceste simboluri împreună cu textele lor explicative, vă 

ajută să înţelegeţi că produsele pe care le folosiţi pot fi oxi-

dante, foarte sau extrem de inflamabile, toxice, nocive, iri-

tante, corozive sau periculoase pentru mediu.

unul dintre primele lucruri pe care poate le-aţi observat 

este că noile simboluri sunt adesea similare cu cele vechi, 

cu excepţia formelor şi culorilor care sunt diferite.

 



mai există şi alte noi simboluri, dar care nu sunt relevante pentru  
detergenţi şi produse de curăţat

vechi nou



s-au introdus 2 simboluri complet noi, despre care ar tre-
bui să ştiţi:

acest simbol nou indică pericolele aso-
ciate sănătăţii, cum ar fi iritarea pielii sau 
sensibilizarea, iritarea gravă a ochilor, 
sau că un produs poate fi nociv dacă este 
inghiţit.

acest simbol nou indică pericole mai grave 
asupra sănătăţii.

Noi cuvinte de avertizare 
Veţi remarca de asemenea că noile texte explicatorii care 
însoţesc aceste simboluri sunt :

 atenţie (indicând un pericol mai puţin grav); sau
  Pericol  (indicând un pericol mai grav).

acestea vor fi urmate de către unul sau mai multe : 

  declaraţii de pericol (ex. “Produce iritarea pielii”);
  declaraţii de precauţii 
(ex. “a nu se lăsa la îndemâna copiilor”), furnizându-vă 
sfaturi pentru utilizarea în siguranţă, astfel împiedicân-
du-se potenţiala accidentare. 

aceste noi simboluri le veţi vedea pe 
etichetele produselor unde vedeaţi 
simbolul vechi cu crucea sf. andrei, care 
va fi înlocuit treptat.

Noi simboluri (continuare)



acesta este un tip vechi de etichetare, urmat de unul nou, 
pentru acelaşi produs – de ex. un produs de curăţare pentru 
diferite suprafeţe din gospodărie:

(denumire comercială) Produs de curăţare

iritant pentru ochi

evitaţi contactul cu ochii. În cazul contactului cu 
ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi 
medicul. În caz de înghiţire, a se consulta imediat 
medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau 
eticheta.  a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

(denumire comercială) Produs de curăţare

atenţie
Provoacă o iritare gravă a ochilor.

a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtaţi echipa-
ment de protecţie a ochilor/ feţei.
În caz De cOntact cu Ochii: clătiţi cu atenţie 
cu apă timp de mai multe minute. scoateţi lenti-
lele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru 
se poate face cu uşurinţă. continuaţi să clătiţi.  
Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți 
la îndemână recipientul sau eticheta produsu-
lui.  spalaţi mâinile temeinic , după utilizarea 
produsului.

the aBc specialty company, Old street, new 
town, city Y tel 01 234 567 89

the aBc specialty company, Old street, new 
town, city Y tel 01 234 567 89

Iată un exemplu:



Ştiaţi că ?
→  În uniunea europeană este în curs de implementare 

unu nou sistem dezvoltat de către naţiunile unite care 
să asigure că toate substanţele chimice şi produsele 
care le conţin pe acestea sunt clasificate şi etichetate 
în acelaşi mod, pe tot cuprinsul globului.  În trecut, un 
anumit produs putea fi clasificat ca toxic într-o ţară şi 
în alta nu. simboluri diferite au fost utilizate pentru a 
se indica acelaşi pericol şi unele ţări nu au niciun sistem 
de clasificare.

→  este  posibil ca un produs care nu necesită niciun sim-
bol în vechiul sistem de etichetare, să prezinte o clasi-
ficare în noul sistem. aceasta nu înseamnă că produsul 
s-a schimbat sau că este mai puţin sigur la utilizare.

→  simbolurile sau textele explicative sunt puse pen-
tru a atrage atenţia asupra substanţelor periculoase 
prezente în produs şi a sublinia ce pericole prezintă 
acestea. Dar aceasta nu înseamnă neapărat că sunteţi 
expuşi la riscul de a vi se întâmpla pericolele prezentate, 
atunci când folosiţi produsul şi respectaţi instrucţiunile 
furnizate pe etichetă.

→  un pericol chimic este abilitatea sa intrinsecă de a pro-
voca efecte adverse sănătăţii. riscul este reprezentat 
de probabilitatea ca acele efecte să aibă loc,  pentru 
aplicaţiile în care produsul chimic este utilizat. astfel, 
de exemplu, a traversa strada este periculos, dar dacă 
traversezi pe trecerea de pietoni şi te asiguri pentru 
ambele direcţii de mers, riscul este foarte scăzut.



Ce puteţi face ?
există mai multe lucruri pe care le puteţi face pentru a mini-
maliza riscul de pericol chimic care ar putea produce orice 
vătămare. Dar cel mai important sfat este şi cel mai simplu:

Întotdeauna citiţi eticheta înainte de a utiliza produsul 
eticheta conţine multe informaţii utile.
Pentru a utiliza un produs urmaţi aceşti paşi :
                Priviţi eticheta  

Există potenţiale pericole (indicate prin simboluri sau 
declarații ) ? 
Citiți eticheta cu atenție – și respectați sfaturile  
Este acesta produsul potrivit pentru utilizarea dorită ? 
Există precauții pe care trebuie să le iau, cum ar fi purtarea 
de mănuși ?

Utilizați produsul conform instrucțiunilor 
multe produse pentru gospodării vor purta și alte simbo-
luri, diferite de simbolurile de pericol explicate aici. ele au 
fost concepute ca o inițiativă voluntară a producătorilor 
din europa și vor ajuta să vedeţi, dintr-o privire, cum să 
utilizaţi produsul în siguranţă. iată-le:
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www.cleanright.eu



MaI MuLte InFoRMaŢII deSPRe MInIMIZaRea 

RISCuLuI ŞI aSIGuRaRea uneI utILIZĂRI în 

SIGuRanŢĂ ŞI duRaBILĂ a PRoduSeLoR de 

CuRĂŢat, PuteŢI GĂSI Pe:   www.CLeanRIGht.eu
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