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UITZONDERINGEN OP DE CLP WETGEVING.
Kleine verpakkingen (<125 mL).
Enkele gevaren, voorzorgsmaatregelen, pictogrammen en signaalwoorden hoeven niet benoemd te
worden op de kleine verpakking. Informatie uit bijlage 1 van de CLP richtlijn (zie onderstaande tabel).

Enkele gevaren, voorzorgsmaatregelen, pictogrammen en signaalwoorden hoeven niet benoemd te
worden op de kleine verpakking. Informatie uit bijlage 1 van de CLP richtlijn (zie onderstaande tabel).

Polymeren/elastomeren mengsels (vanaf n=4).
Kleine binnenverpakkingen (<10 ML).
De informatie van Artikel 17 hoeft niet benoemd te worden wanneer;
het product is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, of voor analyses t.b.v.
kwaliteitscontroles, en het product is verpakt in een buitenverpakking die aan de eisen van Artikel 17
voldoet.
 
Het gebruik van de uitzonderingen is erg afhankelijk van de specifieke situatie. Bekijk de Guidance
voor meer informatie: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_en.pdf

WELKE EISEN STELT DE CLP AAN DE LABELS?
INFORMATIE UIT ARTIKEL 17 VAN DE CLP RICHTLIJN.

De naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier(s).
De nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de aan het publiek aangeboden
verpakking (tenzij de hoeveelheid op een andere plek op de verpakking benoemd wordt.
Het CAS of EC nummer (enkelvoudige stof) of het UFI nummer (mengsel).
Gevaren pictogrammen.
Signaal woord.
Gevaaraanduidingen (H-zinnen).
Maximaal 6 Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen).
Aanvullende info (“Bevat”).
De informatie moet onuitwisbaar zijn en horizontaal leesbaar.

WAT ZIJN SPECIFIEKE EISEN AAN HET LABEL EN DE
VERPAKKING? EN WANNEER ZIJN DEZE NOODZAKELIJK?

Kinderveilige sluiting

Tastbare gevarenaanduiding.

Hersluitbare verpakkingen moeten voldoen aan EN ISO-norm 8317.
Niet-hersluitbar verpakkingen moeten voldoen aan CEN-norm EN-862.

Technische specificaties van de tastbare gevarenaanduidingen moeten voldoen aan EN ISO-norm 11683.
 

Voor meer informatie kijk op: https://echa.europa.eu/nl/regulations/clp/labelling/specific-labelling-and-
packaging-situations 

Afmetingen van het etiket
(mm)  (Artikel 17) 

 
Zo mogelijk ten 
minste 52 x 74.

 
Ten minste 74 x 105.

 
Ten minste 105 x 148.

 
Ten minste 148 x 210.

 

Afmetingen van elk 
pictogram (mm) 

 
Niet kleiner dan 10 x 10, zo mogelijk ten

minste 16 x 16 (ruit) 23 x 23 in Word.
 

Ten minste 23 x 23 (ruit) | 33 x 33 in
Word.

 
Ten minste 32 x 32 (ruit)  46 x 46 in

Word.
 

Ten minste 46 x 46 (ruit) 65 x 65 in
Word.

WELKE PRODUCTEN VALLEN ONDER DE CLP? 
Producten met één of meerdere H-zinnen.
Producten met één of meerdere EUH-zinnen.

DIMENSIES VAN HET LABEL.
Volgens CLP bijlage I deel 1.2 Etikettering Tabel 1.3.

Rubriek 1.1
Rubriek 1.3     
Rubriek 2.2

Waar staat de label 
informatie in het ViB? 

Disclaimer: Deze informatie is gebaseerd op de interpretatie van de wetgeving door de medewerkers van De ViB Fabriek. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Neem in geval van vragen of specifieke situaties graag even contact op.
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Inhoud van de
verpakking

 
Niet meer dan 3L.

 
Meer dan 3 L, maar niet

meer dan 50L. 
 

Meer dan 50 L, maar niet
meer dan 500L.

 
Groter dan 500 L.
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HOW READING
HELPS CHILDREN
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UITZONDERING VAN
LABELING.

Niet verpakte mengsels & stoffen:
Geen label wel informatie delen op
factuur en/of leaflet."metals in
massive form, alloys, mixtures
containing polymers, mixtures
containing elastomers": als
afwezigheid van gevaar in de
geleverde vorm kan worden
bewezen. Geen label, wel
informatie op het ViB. 

Uitzondering van Labeling

SPECEFIEKE GEVALLEN

SPECEFIEKE GEVALLEN
ONLINE:

Volledige H- & EUH-zinnen

Signaalwoord & Pictogram

Verplicht:

Aanbevolen:

Het ViB is voor de consument niet voldoende!

Disclaimer: Deze informatie is gebaseerd op de interpretatie van de wetgeving door de medewerkers van De ViB Fabriek. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Neem in geval van vragen of specifieke situaties graag even contact op.
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Toestemming.
CTGB – risico beoordeling.
Gebruiksvoorschriften.
Classificatie. 

Biociden.
Toelatingsnummer.
Specifieke eisen biocide toelating. 

Gedenatureerde ethanol.
Gebruik gedenatureerde alcohol.

Detergenten.
Detergenten declaratie op de verpakking.

VERDERE WETGEVING (NAAST CLP).
 

AANVULLENDE EISEN.

Vloeibare detergenten in oplosbare
verpakking:

niet interessant voor kinderen.
specifieke eisen aan binnen en
buitenverpakking.

AFWIJKING VAN DE EISEN.
 Weglaten van bepaalde aspecten van het
label afhankelijk van de verpakking/inhoud
en de gevaren van de stof of het mengsel.

Oplosbare verpakkingen
Binnenverpakking met <125ml inhoud.
Binnenverpakking met <10ml inhoud.

INTERACTIE MET ADR.
Zie Guidance: 

Wij helpen je graag 
meer info www.PIKA.nl


