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Information om 
MAL-koder og CLP
I juni 2015 træder den nye fælleseuropæiske mærk-
ningsordning CLP i kraft.

CLP bygger på et globalt harmoniseret system, der 
skal sikre, at forbrugere og arbejdstagere kan se 
på et produkt, om der er farlige kemikalier i, hvilke 
farer der er tale om, og hvordan de skal håndtere 
produkterne forsvarligt. 
Læs mere om CLP på Miljøstyrelsens hjemmeside.

De nye regler er et alternativ og et supplement til 
MAL-koden.

MAL-koden, som er et letforståeligt system for både 
professionelle og forbrugere, er fra 1993 og på 
mange måder forældet.

Dette har brancheforeningen Danmarks Farve og 
Limindustri (DFL) i mange år gjort den ansvarlige 
myndighed, Arbejdstilsynet, opmærksom på. 
Som en konsekvens af, at MAL-koden ikke er tids-
svarende, og at brugeren derfor ikke kan stole på, 
at MAL-koden afspejler den reelle arbejdsrisiko, har 
DFL opsagt den frivillige aftale om, at MAL-koden 
skal fremgå af etiketten.

Beck & Jørgensen følger brancheforeningens beslut-
ning, men vil naturligvis overholde lovgivningen ved 
at oplyse MAL-koden på sikkerhedsdatabladene.

Samtidig vil vi forbedre informationen om brug af 
værnemidler for vores kunder, hvilket vil ske ved en 
række forskellige tiltag.

●	 MAL-koden vil fremover fremgå af både 
sikkerhedsdatablad og produktinformation.

●	 På etiketterne vil der være en QR-kode, 
så man via sin smartphone kan se alle de 
nødvendige oplysninger om produkterne, 
herunder MAL-kode og værnemidler.

●	 Folder med produkter og de nødvendige 
værnemidler forefindes i kundecentrene 
og på vores hjemmeside www.bj.dk.

Klik og se folder

De nævnte tiltag indføres løbende. Herved får vores 
kunder den bedst mulige information om, hvordan 
de bør beskytte sig i forskellige arbejdssituationer.

PR-nr.: 2204630

EU grænseværdi for 
dette produkt: (Kat. A/g) 
30 g VOC/I (2010).
Dette produkt inde-
holder max: 1 g VOC/I

Opbevares utilgængeligt for børn. Forårsager hudirritation. 
Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for 
lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
Vask eksponerede områder grundigt efter brug. 
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
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http://mst.dk/
http://www.bj.dk/media/57058/v_rnemidler_04-2015.pdf

