
Označevanje nevarnih kemikalij 
1. Vsebina etiketa je določena v Členu 17 Uredbe CLP 1272/2008: 

Snov ali zmes, razvrščena kot nevarna in vsebovana v embalaži, je opremljena z etiketo, ki vključuje:  
 
(a) ime, naslov in telefonsko številko dobavitelja(-ev);  
(b) nominalno količino snovi ali zmesi v pakirancu, ki je na voljo za splošno uporabo, razen če je ta 
količina navedena drugje na pakirancu;  
(c) identifikatorje izdelka (trgovsko ime in nevarne snovi, ki vplivajo na določeno nevarnost);  
(d) po potrebi piktograme za nevarnost;  
(e) po potrebi opozorilni besedi (Nevarno ali Pozor);  
(f) po potrebi stavke o nevarnosti (H stavki);  
(g) po potrebi ustrezne previdnostne stavke (P stavki);  
(h) po potrebi razdelek za dodatne informacije (npr. EUH stavki).  
Etiketa mora biti v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice, v kateri  se snov ali zmes daje v 
promet, razen če zadevna  država  članica ne določi drugače.  
Dobavitelji lahko na etiketah uporabijo več jezikov, kot jih zahtevajo države članice, pod pogojem, da 
so v vseh jezikih enake navedbe (enaka opozorilna beseda, enaki H stavki, enaki P stavki,...). 
 
2. Primer etikete: 

 
 
3. Elementi etikete so določeni v oddelku 2 v varnostnem listu v podpoglavju 2.2: 
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4. Dodatno obvezno označevanje za posebne vrste proizvodov: 
- Označevanje detergentov po Uredbi 648/2004 
- Označevanje biocidnih proizvodov po Uredbi 528/2012 
- Označevanje fitofarmacevtskih sredstev po Uredbi 1107/2009 
- Vsebnost hlapnih organski spojin (HOS kategorija in mejna vrednost) po Direktivi 2004/42/ES 
- Opozorilo, da izdelek vsebuje posebne nevarne snovi (npr. MDI) po Urebi REACH 1907/2006 
- Opozorilo za tekoče voske, katerih zaužitje je zdravju škodljivo po Uredbi REACH 1907/2006 
- Označevanje aerosolov (znak »3«) po Pravilniku o aerosolnih razpršilnikih 
 
5. Označevanje po Zakonu o varstvu potrošnikov (2. člen): 
Pri označevanju izdelkov mora podjetje potrošniku posredovati potrebne informacije glede 
značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Te informacije morajo biti v jeziku, 
ki je potrošnikom na območju Republike Slovenije lahko razumljiv. Namesto besednega jezika lahko 
podjetje pri označevanju izdelkov uporablja tudi splošno razumljive simbole in slike. 
 
6. Dodatni neobvezni elementi etikete: 
- A.I.S.E. piktogrami pri detergentih, npr.: 

 
 
7. Velikost etikete in piktogramov 
Velikost etikete in piktogramov je odvisna od velikosti pakiranja (embalažne enote): 

 


