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Management produse

Cerințe de etichetare pentru produse cu conservant MIT>15ppm
Stimați colegi,
După cum s-a prezentat în cadrul cursurilor de perfecționare, pe lângă schimbarea grafică a multor
etichete, s-a realizat și alinierea conținutului acestor etichete la prevederile Regulamentului (UE)
2018/1480 al Comisiei din 4 octombrie 2018. Acest Regulament precizează faptul că toate produsele care
conțin ca și conservant metil-izotiazolinonă (MIT) în concentrație mai mare de 15 ppm trebuie să fie
marcate astfel:
-cu pictograma de pericol
-cuvântul Atenție
-fraza de precauție „Poate provoca o reacție alergică a pielii“, care trebuie
introdusă la începutul Frazelor de pericol și precauție de pe etichetă (înlocuiește
Atenție
vechea fraza de securitate „Poate provoca o reacție alergică“, care se elimină).
ATENȚIE! Nu toate produsele trebuie etichetate, ci doar cele care conțin metil-izotiazolinonă (MIT) în
concentrație mai mare de 15 ppm. Găsiți anexată o LISTĂ cu produsele ce necesită marcare conform
noilor prevederi legislative. Produsele ce conțin MIT au menționat pe etichetă paragraful: „Conține ... 2Methyl-2H-isothiazol-3-on.“ (denumire alternativă: metil-izotiazolinonă), iar noua etichetă conține aceste
elemente de marcaj:

Frazele de pericol și precauție: Poate
provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este
necesară consultarea medicului, țineți la
îndemână recipientul sau eticheta produsului.
A nu se lăsa la indemana copiilor. Evitaţi orice
contact cu ochii, pielea sau imbrăcămintea.
Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de
protecţie a ochilor. IN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Sfaturi
pentru
alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06
(Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul
Național de Sănătate Publică.

Începând cu data de 01.05.2020 este interzisă punerea în circulație a produselor din LISTA anexată
dacă nu au pe etichetă elementele de marcaj precizate mai sus.
Se recomandă respectarea principiului „First in - First out“ la vânzare / livrare. În caz contrar, există
pericolul ca în depozite/magazine să rămână pe stoc produse lipsite de marcajul obligatoriu după termenul
legal - 01.05.2020.
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În fabricile DAW, actualizarea etichetelor pentru produsele în cauză este aproape încheiată. Astfel, s-au
luat măsuri pentru ca marfa produsă în prezent să fie marcată corect și să poată fi pusă în circulație după
data de 01.05.2020.
Pentru stocurile mai vechi cu etichete neactualizate existente în depozitele/magazinele noastre și ale
partenerilor noștri, există autocolante (cuprind fraza de precauție, pictograma de pericol și cuvântul de
atenționare) care trebuie utilizate pentru marcarea mărfii din LISTA anexată.
Vă rugăm estimați necesarul de autocolante pentru unitățile DAW Bența și pentru clienții/partenerii noștri
și trimiteți-l către DZV pentru centralizare. Autocolantele vor fi puse la dispoziție de colegul nostru Cristian
Răchită tuturor Directorilor Zonali de Vânzări, care se vor îngriji ca acestea să ajungă în piață.
Subliniem că vânzarea pe principul FIFO și această marcare ulterioară trebuie realizată nu doar în
magazinele/depozitele noastre, ci și ale partenerilor noștri, prin urmare vă rugăm să luați legătura cu
aceștia pentru a le explica situația de față și măsurile de luat. Vă rugăm să vă asigurați că
partenerilor/clienților noștri nu li se mai livrează marfă ce nu respectă aceste prevederi legale, iar ei, la
rândul lor, nu vor mai avea la raft astfel de produse după data de 01.05.2020.
Având în vedere termenul de tranziție cunoscut în piață precum și posibilitatea reetichetării, Caparol nu
va retrage marfă de la vânzare – nu sunt acceptate retururi de marfă deoarece ambalajul nu e marcat
corespunzător.

Succes în activitate!
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