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LES ADVARSELSTEKSTEN!

Faresymboler til merking

Eksplosjonsfarlig. Kjemikalier og gjenstander som er 
eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, 
gnister eller varme.

Brannfarlig. Kjemikalier som er brannfarlige og kan 
brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel.  
Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med 
vann eller selvantenner i luft.

Oksiderende. Kjemikalier som kan forårsake brann i 
eller bidra til forbrenning av andre materialer.

Akutt giftig. Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi 
livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller 
innånding.

Etsende. Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud 
og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemi-
kalier som er etsende for metaller.

Helsefare. Kjemikalier som er farlige ved innånding, 
hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som 
virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske 
hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Kronisk helsefare. Kjemikalier som forårsaker kroniske 
helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet 
og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som 
forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse 
eller andre alvorlige skader.

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram), i tillegg til fare- og sikkerhetsinformasjon på 
norsk. Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk. Fram til 1. juni 2015 gjelder to merkesystemer parallelt.  
På sikt skal den nye merkingen gjelde i hele verden.

www.arbeidstilsynet.no www.dsb.no www.klif.no

Last ned plakaten som pdf på www.klif.no

NYE FARESYMBOLER (farepiktogram)

FARESYMBOLER SOM GJELDER TIL 2015

Meget giftig/
Giftig

Etsende MiljøskadeligHelseskadelig/
Irriterende

Eksplosiv OksiderendeEkstremt  
brannfarlig/

Meget brannfarlig

Følbar advarselsmerking. 
De fleste helsefarlige kjemikalier som selges til 
forbrukere skal ha en følbar advarselsmerking i form 
av en opphøyd trekant på emballasjen.

Gass under trykk. Gass eller andre kjemikalier som er 
trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temp-
eratur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

Miljøfare. Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på 
kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at 
kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

www.miljødirektoratet.no

Last ned plakaten som pdf på www.miljødirektoratet.no
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AV BJØRN G. LARSEN

D
et selges et stort utvalg produkter for vasking, rensing og  
  polering av biler både utvendig og innvendig. Mange  
  av produktene  anvendes av både private og profesjo-
nelle brukere. Flere av produktene inneholder kjemika-

lier som både kan være helse- og miljøskadelige.
 – Det er viktig at produkter som inneholder farlige kjemi-
kalier blir merket riktig slik at brukerne blir gjort kjent med 
farene, og kan ta de nødvendige forholdsregler når de bruker 
dem, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans. 
 – Bilpleieprodukter kan inneholde kjemikalier som er sterkt 
etsende og som kan gi skader på hud og øyne. Noen kjemikali-
er inneholder også stoffer som i verste tilfelle kan forårsake død 
ved svelg ing, hvis de kommer ned i luftveiene. Det er derfor 
viktig at disse har barne sikret lukking, i tillegg til faremerking 
på norsk. 
 Kontrollen avdekket at det manglet barnesikker lukking på 
ni av produktene. Det er alvorlig, da barn er en sårbar gruppe, 
og skal være beskyttet ved at emballasjen er tilstrekkelig sikret, 
fortsetter Veulemans.

OMFATTENDE REGELVERK
Regelverket som gjelder kjemikalier, er både omfattende og 
komplisert.  
 I hovedsak er regelverket harmonisert i EU/EØS. Det betyr 
at vi i Norge må forholde oss til de samme regler som de andre 
europeiske land. 
 REACH forskriften er et felles europeisk regelverk for regis-
trering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. 
 CLP forskriften regulerer klassifisering, merking og embal-
lering av stoffer og stoffblandinger. Dessuten har alle som 
 produserer eller importerer 100 kg eller mer av en kjemikalie 
som omfattes av CLP forskriften plikt til å deklarere dette til 
Produktregisteret.

MERKING AV 
BILPLEIEMIDLER
KONTROLL AVDEKKET 
STORE MANGLER
En av fire bilpleieprodukter manglet riktig fare-
merking. Det ble funnet eksempler på dette hos 
samtlige virksomheter Miljø direktoratet kontrollerte 
i en kjemikaliekontroll i 2019.
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 Det er etterlevel-
sen av disse reglene 
som ble kontrollert i 
 aksjonen.

OM KONTROLLAKSJONEN
– Kontrollaksjonen ble gjennomført av 
Miljødirektoratet i 2019. Aksjonen rettet 
seg i utgangspunktet mot virksomheter som 
selger bilpleieprodukter til private forbrukere. Vi vet imidlertid 
at mange av produktene også selges til profesjonelle aktører i 
bilbransjen.
 12 leverandører av bilpleieproduktet ble plukket ut vil 
 kontroll. Totalt ble 191 bilpleieprodukter kontrollert.
 Det ble lagt vekt på å velge ut leve randører som tidligere 
ikke hadde hatt fysisk tilsyn fra Miljødirektoratet.  Dessuten 
plukket man ut bedrifter som ikke hadde deklarert produkter 
til  Produktregisteret. Sikkerhetsdatablader og produktmerking 
ble kontrollert, samtidig som man kontrollerte om bedriften 
hadde fulgt gjeldende omsetningsrestriksjoner for omsetning 
til private forbrukere. 
 For de av bedriftene som hadde nettbutikk ble det kontrol-
lert om nettsidene hadde tilstrekkelig opplysninger om  helse- 
og miljøfarer.

NEDSLÅENDE RESULTAT
Erfaringsmessig avdekker slike kontroll aksjoner en rekke feil 
og mangler. Så også i dette tilfellet. Ca. en femtedel av produk-
tene hadde feil eller mangler ved faresetningene. 
 Nesten 40% av produktene var ikke merket på norsk. Norsk 
merking er et krav i forskriften.
 For 15% av produktene stemte ikke emballasjemerkingen 
med informa sjonen i sikkerhetsdatabladene.
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FEIL VED SIKKERHETSDATABLADER OG FAREETIKETTER
Private brukere benytter vanligvis bilpleieprodukter sporadisk. 
Profesjonelle brukere i bilbransjen kan benytte denne type 
produkter daglig. Da er det  spesielt viktig at sikkerhetsdata-
bladene og fare etikettene tilfredsstiller forskrifts kravene. 
 Sikkerhetsdatabladene er grunnlaget for å foreta en 
 risikovurdering. Fare etikettene gir viktig informasjon i den 
konkrete arbeidssituasjon. Kontroll aksjonen avdekker her store 
feil og  mangler. Alle virksomhetene hadde feil på fare etiketten 
på et eller flere produkter. En firedel av virksomhetene hadde 
feilklassifisert et eller flere produkter, slik at brukeren ikke 
fikk riktig informasjon om farene de utsatte seg for. Åtte av ti 
hadde mangler vedrørende innhold i sikkerhetsdatabladene 
og distribusjon av disse. Private brukere skal naturligvis ikke 
ha sikkerhetsdatablader. Profesjonelle brukere derimot skal ha 
sikkerhetsdatablad for et produkt senest når de tar det i bruk.
 Hvorfor er det så mange avvik her? Forklaringen ligger 
sannsynligvis i at de kontrollerte virksomheter er små bedrifter 
som har lite ressurser å sette inn på dette området. Ikke desto 
mindre –  reglene skal følges. 

PRODUKTREGISTERET ER VIKTIG
Kjemikalier som er klassifisert etter CLP-forskriften skal de-
klareres til  Produktregisteret. I deklarasjonen skal man angi 
komplett sammensetning av produktet med %-andel av hver 
komponent. Norge var tidlig ute med dette regelverket, og 
i starten var det mange utenlandske leverandører som var 
 skeptiske. Det å gi fra seg komplette  «resepter» til et produkt 
satt langt inne. 
 Produktregisteret har to viktige funksjoner. De er koblet 
direkte til Giftinformasjonen. Dersom noen blir skadet av, eller 
får i seg en kjemikalie, kan legen umiddelbart få informasjon 
om kjemi kaliets innhold. Dette gjør det mye  lettere å diagnosti-
sere og behandle skaden umiddelbart.
 Produktregisteret gjør det også mulig for myndighetene å få 
en oversikt over mengden av de forskjellige helsefarlige stoffer 
som finnes i kjemikalier som  brukes i Norge.

MANGEL PÅ BARNESIKRET LUKKING OG ANDRE AVVIK
For noen farlige kjemikalier er det påbudt med barnesikret 
lukking. Slik lukking skal hindre at barn kan åpne  emballasjen 
og få i seg innholdet. Ni slike farlige kjemikalier manglet barne-
sikret lukking. Enkelte av disse kjemikaliene hadde klassifise-
ringen «Kan være dødelig ved svelging om de kommer ned i 
luftveiene» og «Gir alvorlige helseskader på hud og øyne». 
 Fem kjemikalier hadde for høyt  innhold av fosfor. Fosfor i 
vannløp kan skade det maritime økosystemet. Salget av disse 
kjemikaliene ble stanset.
 Det ble funnet et lim som inneholdt toluen og som ble solgt 
til private bruk ere. Toluen mistenkes for å kunne gi foster-
skader og være skadelig ved langvarig eller gjentatt bruk. 
 Kjemikalier som inneholder toluen, er ulovlig å omsette til 
 private brukere.

MANGE AVVIK FRA REGELVERKET
Sammenfattet er det ingen tvil om at det ble funnet  relativt 
mange avvik fra gjeldende regelverk. Miljødirektoratets 
 kontroll var en oppfølging av tidligere kontroller med slike pro-
dukter. Den viser at mange i bransjen fortsatt ikke er bevisst sitt 
ansvar i forhold til regelverket.
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 – Det er derfor nødvendig at vi følg er opp disse virksom-
hetene med nye kontroller. Det at stadig flere produkter selges 
på nettet, er en utfordring vi vil ha oppmerksomhet mot frem-
over. Vi vil dessuten oppfordre både virksomheter og privat-
personer som vasker biler, til å velge svanemerkede produkter, 
avslutter Veulemans. n

Bilbransjens 

MARKEDS-
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Stadig nye 
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