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Nova classificació i
etiquetatge de productes

químics 2009

Explosius Inerts Medi ambient

Inflamable Corrosiu Perill

Comburent Tòxic Atenció

Etiquetatge segons el Reial decret 363/1995 per a substàncies i el Reial decret 225/2003 per a mescles (en vigor fins a 1 de desembre de 2010 per a

substàncies, i 1 de juny de 2015 per a mescles).

Identificació del producte (nom químic de la substància o nom comercial del preparat).

Composició (pels preparats, relació de substàncies perilloses presents, segons concentració i toxicitat).

Responsable de comercialització (nom, direcció i telèfon).

Descripció del risc: frases R: 11-36-66-67 Fàcilment inflamable. Irrita els ulls. L�exposició prolongada pot provocar sequedat o formació d�esquerdes a

la pell. La inhalació de vapors pot provocar somnolència i vertigen.

Mesures preventives: frases S: 9-16-26 Conservar el recipient en un lloc ben ventilat. Conservar allunyat de flames o fonts d�espurnes � No fumar. En

cas de contacte amb els ulls, rentar-los immediatament i abundantment amb aigua i acudir a un metge.
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Identificació de perills (pictogrames)

Etiquetatge segons Reglament CE núm. 1271/2008 (Opcional des del 20 de gener del 2009. Serà obligatori a partir de l�1 de desembre de 2010 per a

substàncies, i de l�1 de juny de 2015 per a mescles).

Paraula d�advertència: perill

Identificació de perill:

H225: líquid i vapors molt inflamables.

H319: provoca irritació ocular greu.

H336: pot provocar somnolència i vertigen.

EUH066: l�exposició repetida pot provocar sequedat o formació d�esquerdes a la pell.

Consells de prudència: Prevenció

P210: mantenir allunyat de fonts de calor, espurnes, flama oberta o superfícies calentes �no fumar.

P305+P351+P338: en cas de contacte amb els ulls, rentar-los amb molta cura durant uns minuts.

Treure les lents de contacte, en el cas de portar-ne i que sigui fàcil fer-ho. Continuar rentant-los.

Consells de prudència: eliminació

P501: eliminar el recipient mitjançant un gestor autoritzat.

Informació suplementària.

Identificador de producte (núm. CAS i denominació IUPAC

o comercial).

Quantitat nominal de la substància o barreja.

Nom de proveïdor:

Adreça:

Telèfon:

PERILL
Paraules d�advertència

Identificació de perill

Consells de prudència prevenció

Consells de prudència resposta

Consells de prudència eliminació

Amb el suport

Descripció del risc (frases R)

Mesures preventives (frases S)

Pictogrames de perill



Nous pictogrames de perill

A continuació, s�exposen els nous pictogrames de perill que

s�inclouen al reglament CPL.

Els pictogrames adopten la forma d�un rombe i tindran un

símbol negre sobre fons blanc amb un marc vermell prou

ampli per a ser visible clarament.

Els perills es divideixen en tres grups (perills físics, perills per

a la salut i perills per al medi ambient), que es classifiquen

en classes, i aquestes classes, al seu torn, en categories.

Perills físics

Es classifiquen en 16 classes (explosius, gasos inflamables,

aerosols inflamables, gasos comburents, gasos a pressió,

líquids inflamables, sòlids inflamables, substàncies i mescles

autoreactives (o que reaccionen espontàniament), líquids

pirofòrics, sòlids pirofòrics, substàncies i mescles que

experimenten escalfament espontani, substàncies i mescles

que, en contacte amb l�aigua, desprenen gasos inflamables,

líquids comburents, sòlids comburents, peròxids orgànics,

corrosius per a metalls). Els pictogrames són els següents:

Explosius: Inflamables:

Comburents: Gasos a pressió:

Corrosius per a metalls:

L�exposició a substàncies perilloses és present a molts llocs

de treball de tots els sectors. Aquest tríptic s�adreça a tots els

treballadors que fan servir productes químics a la seva feina.

La Unió Europea, en el marc d�aplicació de reglament REACH,

ha publicat un nou reglament sobre classificació, etiquetatge

i envasat de substàncies químiques i mescles  Reglament CE

núm. 1271/2008 (anomenat CLP, sigles en anglès de

classificació, etiquetatge i embalatge) que pretén aproximar

legislacions i garantir un nivell alt de protecció de la salut i

del medi ambient.

La UGT de Catalunya volem informar de la nova senyalització

que a partir de l�1 de desembre de 2010 serà d�aplicació

obligatòria per a substàncies, i l�1 de juny de 2015 per a

mescles. Cal tenir present que els nous pictogrames

d�identificació de productes químics es poden utilitzar des del

20 de gener del 2009 tot i que no sigui obligatori.

A més de canviar la forma i els colors dels senyals ja existents,

el nou reglament estableix tres pictogrames nous i un canvi

en la forma de donar informació. Ara, es parla d�identificació

de perill i consells de prudència (abans, les frases R i S).

Les frases d�identificació de perill (H), assignades a una classe

i categoria determinada, permeten identificar i complementar

informació de determinats riscos mitjançant la descripció del

tipus de perill.

Els consells de prudència (P) són recomanacions per a

l�adopció de mesures que redueixen o prevenen els efectes

adversos causats per l�exposició a un producte perillós. Segons

el producte, els consells de prudència se subdivideixen en

prevenció, resposta, emmagatzematge i eliminació.

Perills per a la salut: 10 classes

Corrosió cutània. Lesions  oculars greus.

Irritació cutània o ocular. Sensibilització
cutània.

Substàncies perilloses pel medi ambient
aquàtic. Perill agut categoria 1. Perill crònic
categoria 1 i 2.

Perillós per a la capa d�ozó (sense
pictograma específic).

Toxicitat aguda

Aquest pictograma s�utilitza per alertar

de diferents perills per a la salut

(sensibilització respiratòria. Mutagenicitat

en cèl·lules germinals. Carcinogenicitat.

Toxicitat per a la reproducció. Toxicitat

específica a determinats òrgans per

exposició única i per exposició repetida.

Perill per aspiració) que vindran

especificats a les frases d�identificació de

perill.

Perills pel medi ambient: 2 classes


