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Handelsnamn eller  
benämning på blandningen

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Får inte utsättas för gnistor/öppen låga – Rökning förbjuden.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Förpackningen ska vara väl tillsluten.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella kontaktliner om det går. Fortsätt att  
skölja.

Innehåller: Ämne X, ämne Y Kemibolaget, 
kontaktuppgifter

EtiketterSå här ska CLP/GHS-märkning göras!

Nya krav på märkning av kemikalier

500 ml

I den här skriften beskrivs hur märkning av kemiska ämnen 
och blandningar ska göras enligt de nya CLP/ GHS-kraven.

l Behållare som innehåller farliga kemiska produkter ska, 
när de används eller lagerhålls i anslutning till användning, 
vara märkta enligt CLP/GHS. Det gäller också om produkten 
packas om. Kraven beskrivs i AFS 2011:19 med uppdatering 
AFS 2014:43. Se här till höger vad etiketter på förpackningar 
ska innehålla.

l Rör, tankar och cisterner som innehåller farliga ämnen  
ska märkas enligt CLP/GHS. Föreskrifterna anges i  
SS 741:2013. Se exempel på sid 6-7.

GHS är ett Globalt Harmoniserat System för klassificering 
och märkning av kemikalier. Systemet gäller i hela världen och 

har antagits av FN. Målet är ökad kemikaliesäkerhet och att 
underlätta den globala handeln med kemiska ämnen och 
produkter.

CLP står för Classification, Labelling and Packaging. Det är 
de regler om klassificering, märkning och förpackning av 
kemiska ämnen och blandningar som anges i förordningen 
(EG) nr 1272/2008 som gäller i hela EU. CLP innebär stora 
förändringar jämfört med tidigare klassificering och märk-
ning. CLP-förordningen gäller från 1 juni 2015 både inom 
varudistribution och på arbetsplatser. 

För mer info om CLP/GHS prata med oss på Collinder  
Märksystem eller läs på Kemikalieinspektionens och Arbets- 
miljöverkets hemsidor – www.kemi.se och www.av.se.

Så här ska CLP/GHS- 
märkning göras!

Samarbete med Intersolia – iChemistry

Vi hjälper er att skapa ett korrekt och lättanvänt system för CLP/GHS-märkning.

Etiketter på förpackningar
För märkning av förpackningar levererar vi etiketter, skrivare 
och programvaror och ställer upp med stöd vid utformning 
av ert system. Se exempel på sid 3-5. Vi kan också leverera 
färdigtryckta dekaler och etiketter helt enligt era önskemål.

Märkning på rör och cisterner
Rör, cisterner och tankar som innehåller kemikalier skall 
märkas enligt CLP/GHS. Vi har utvecklat produkter som 
uppfyller kraven, t ex skyltar, dekaler och tejper för varje 
användningsområde och varje media. Se sid 6-7.

Vi samarbetar med Intersolia AB som erbjuder handledning 
och praktisk hjälp inom de flesta områden som berör arbets-
miljö och yttre miljö i relation till kemikalier. Intersolia 
erbjuder bl a iChemistry, ett komplett webbaserat kemikalie- 

hanteringssystem. Systemet är skalbart vilket gör att det 
passar alltifrån stora kärnkraftverk till mindre verkstads-
industrier. iChemistry gör det möjligt att via webben ta fram 
korrekta märkningar enligt CLP-förordningen.

Faropiktogram som ska användas

Explosiv
GHS01

Brandfarlig
GHS02

Oxiderande
GHS03

Gas under tryck
GHS04

Frätande
GHS05

Giftig
GHS06

Skadlig
GHS07

Hälsofarlig
GHS08

Miljöfarlig
GHS09

CLP/GHS faropiktogram enligt AFS 2014:43 med förklarande text och GHS-nummer.

För att skriva ut med svart i enfärgsskrivare.  
Vita etiketter med förtryckta röda CLP/GHS-ramar 
utan svart piktogram. Finns i tre storlekar med 1 - 4 
förtryckta ramar. Finns även vit etikett utan ramar. 
Etikettmaterial är polyeten eller papper. Se tabell.  
Exempel på skrivare på nästa sida. 

Etikett- 
storlek mm

Antal 
ramar

Etiketter 
per rulle

Artnr  
polyeten, PE

Artnr  
papper

105 x 155 1 400 ERK105-155-1-S20 ERK105-155-1-P21

105 x 155 2 400 ERK105-155-2-S20 ERK105-155-2-P21

105 x 155 3 400 ERK105-155-3-S20 ERK105-155-3-P21

105 x 155 4 400 ERK105-155-4-S20 ERK105-155-4-P21

75 x 110 1 500 ERK75-110-1-S20 ERK75-110-1-P21

75 x 110 2 500  ERK75-110-2-S20  ERK75-110-2-P21

75 x 110 3 500 ERK75-110-3-S20 ERK75-110-3-P21

75 x 110 4 500 ERK75-110-4-S20 ERK75-110-4-P21

55 x 85 1 500 ERK55-85-1-S20 ERK55-85-1-P21

55 x 85 2 500 ERK55-85-2-S20 ERK55-85-2-P21

55 x 85 3 500 ERK55-85-3-S20 ERK55-85-3-P21

55 x 85 4 500 ERK55-85-4-S20 ERK55-85-4-P21

105 x 155 Utan ram 400 ER1050-1550-S20 ER1050-1550-P21

75 x 110 Utan ram 500 ER0750-1100-S20 ER0750-1100-P21

55 x 85 Utan ram 500 ER0550-0850-S20 ER0550-0850-P21

Förtryckta  
CLP/GHS- 
etiketter

Det här ska 
CLP/GHS- 
etiketter 
på förpackningar  
innehålla
Etiketter på förpackningar, även förpackningar för 
förvaring och varudistribution, ska innehålla följande.

l Faropiktogram 
l Signalord 
l Faroangivelser 
l Skyddsangivelser 
l Farliga ämnen i produkten 
l Volym/mängd 
l Kontaktuppgifter

Placering av texter och faropiktogram är fri. 

Förpackningens kapacitet Etikettens minsta mått mm

Högst 3 liter 52 x 74 om möjligt

Mer än 3 liter – högst 50 liter 74 x 105

Mer än 50 liter – högst 500 liter 105 x 148

Mer än 500 liter 148 x 210
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Skrivare och tillbehörSkrivare och tillbehör

Färgskrivare Epson ColorWorks C3500  
Bläckstråleskrivaren ColorWorks C3500 skriver etiketter 
med mycket god beständighet i upp till fyra färger och är 
idealisk för utskrift av etiketter där färg är ett krav, t ex  
CLP/GHS-etiketter. Den klarar kraven enligt BS5609  
certifiering för utskrift av CLP/GHS-etiketter. Perfekt för 
applikationer med varierande etiketter i små och mellan-
stora volymer. Ansluts till USB eller nätverk.

Skrivaren har inbyggd klippfunktion och klarar både  
etikettmaterial på ändlös bana och utstansade etiketter.  
Stort urval etiketter. Se tabell.

NiceLabel. Programvaran för effektiv etiketthantering
Med Nicelabel kan du snabbt och effektivt skapa etikettlayouter med bilder, grafiska 
element och text. NiceLabel finns i programvarianter för varje behov, från utformning och 
utskrift av enkla etiketter till mer avancerade funktioner, cloudlösningar och integration  
i befintliga ERP- och produktionssystem. NiceLabel är anpassat för CLP/GHS-märkning, 
har applikationsexempel och alla CLP/GHS-piktogram finns tillgängliga.

Vilket behov av etiketter har ni?

Tvåfärgsskrivare cab XC
Termotransferskrivaren cab XC är för dig som behöver  
etiketter i två färger. Speciellt lämpad för utskrift av  
CLP/GHS-etiketter i större volymer.

Med två printhuvuden med 300 dpi upplösning får du tydliga 
utskrifter med god beständighet på flera material. XC är 
utvecklad för att möta tuffa krav inom industrin och tål hög 
belastning. Finns med två utskriftsbredder, XC4 för upp till 
116 mm och XC6 för upp till 176 mm. 

XC är färdig för anslutning till nätverk och USB.  
Andra anslutningar finns som optioner.

Det finns också monokroma cab-skrivare för etiketter  
i både små och stora volymer. Tysk industrikvalitet!

Zebra ZT. Enfärgsskrivare med hög kapacitet
Zebra har ett brett utbud av effektiva skrivare för utskrift  
av etiketter i en färg. Allt från små bordsskrivare till  
industriskrivare med hög kapacitet.

ZT är mellanklasskrivare med hög kapacitet för utskrift  
t ex på våra etiketter med förtryckta röda ramar för  
CLP/GHS-piktogram. Färdig för anslutning till nätverk  
och USB. Andra anslutningar fínns som optioner.

TSC343 desktop. Liten smidig enfärgsskrivare
TSC343 är en liten lättskött termotransferskrivare till lågt 
pris. Den är lämplig för utskrift i mindre volymer. Skriver 
ut med en färg och passar utmärkt till våra etiketter med 
förtryckta röda ramar för CLP/GHS-piktogram.

Anslutning till nätverk och USB. Andra anslutningar finns 
som optioner.

Epson produkt Artnr 

Skrivare ColorWorks C3500 EPS3500C1

Bläckkassett cyan FBEPS3500CYC1

Bläckkassett magenta FBEPS3500MAC1

Bläckkassett gul FBEPS3500YELC1

Bläckkassett svart FBEPS3500BC1

Maintenance Box för överflödigt bläck EPS3500BOXC1

Power supply för ColorWorks C3500 EPS2155180C1

Epson etiketter PE syntetmaterial Antal Artnr 

Epson matt 102 x 152 mm 185 st/rulle TT1472C1

Epson matt 102 x 76 mm 365 st/rulle TT1473C1

Epson matt 102 x 51 mm 535 st/rulle TT1705C1

Epson matt 76 x 127 mm 220 st/rulle TT1670C1

Epson matt 76 x 51 mm 535 st/rulle TT1671C1

Epson ändlösa 102 mm x 29 m TT1503C1

Epson ändlösa 76 mm x 29 m TT1642C1

Epson ändlösa 51 mm x 29 m TT1502C1

Epson etiketter Papper blankt Antal Artnr 

Epson blank 102 x 152 mm 210 st/rulle TT1668C1

Epson blank 102 x 76 mm, 18-Pack 415 st/rulle. TT1538C1

Epson blank 102 x 51 mm 610 st/rulle TT1667C1

Epson blank 76 x 127 mm 250 st/rulle TT1485C1

Epson blank 76 x 51 mm 610 st/rulle TT1669C1

Epson ändlösa, blank 102 mm x 33 m TT1648C1

Epson ändlösa blank 76 mm x 33 m TT1486C1

Epson ändlösa blank 51 mm x 33 m, 24-Pack TT1651C1

Epson etiketter Papper Premium matt Antal Artnr 

Epson premium matt 102 x 152 mm 225 st/rulle TT1487C1

Epson premium matt 102 x 51 mm 650 st/rulle TT1474C1

Epson premium matt 102 x 76 mm 440 st/rulle TT1495C1

Epson premium matt 76 x 127 mm 265 st/rulle TT1704C1

Epson premium matt 76 x 51 mm 650 st/rulle TT1475C1

Epson ändlösa premium matt 102 mm x 35 m TT1101C1

Epson ändlösa premium matt 76 mm x 35 m TT1103C1

Epson ändlösa premium matt, 2-Pack 51 mm x 35 m. TT1102C1

Epson etiketter Tag kartong matt Antal Artnr 

Epson tag matt, falsad 82 x 203,2 mm 1000 st/förp. TT1171C1

Epson tag matt 86 x 114,3 mm 350 st/rulle TT1170C1

Epson tag matt 43 x 105 mm, 12-Pack 410 st/rulle TT1543C1

Epson tag matt 43 x 80 mm, 18-Pack 537 st/rulle TT1460C1

Med Epson ColorWorks C3500 skriver du snabbt och enkelt ut etiketter i färg. 
Stort urval etiketter. Se tabell.

Vi har skrivare för varje ändamål. Här några exempel. För rätt utrustning för er verksamhet prata med oss. 040-41 88 30. 

Praktiska bläckkassetter till C3500
ColorWorks C3500 har separata bläckkassetter för varje färg 
(CMYK) som är lätta att byta.
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Märkning av rör, cisterner och tankar Märkning av rör, cisterner och tankar • Varselmärkning 

Märkning av gas-, vätske-  
och ventilationsinstallationer
Enligt AFS 2011:19 och uppdatering AFS 2014:43. 
Här är en förkortad sammanfattning av märkfärgerna  
och de viktigaste punkterna i SS 741:2013.

§ 4 Allmänna krav 
l Märkning (inklusive färgmärkning) ska vara väl synlig  
och säkerställa att förväxling ej sker.  
l Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö  
den förekommer i. 

Märkning av rörledningar ska innehålla:

§ 5.1 Märktext  
l Produktens namn (klartext för farliga ämnen).

§ 5.2 Märkfärg 
l Enligt tabell nedan.

Rör- och tankmärkning SS 741:2013

§ 6 Märkning av cisterner, tankar och behållare 

Märktext för behållarens innehåll 
l Märktexten ska vara produktens namn 

CLP/GHS Faropiktogram
l Vid innehåll av farlig kemisk produkt ska behållaren 
märkas med CLP/GHS faropiktogram med förklarande text, 
samt med extra information om att produkten t ex kan ge 
cancer, kan ge allergi, kan skada arvsmassan eller är repro-
duktionsstörande när sådan är tillämplig och om inte denna 
information framgår av faropiktogram med tillhörande text.

Övrig märkning vid behov
l Tekniska data, kategori och besiktningsklass, funktions-
nummer. Färgmärkning enligt rörstandarden.

§ 9 Märkning av anslutningar 
vid lastnings- och lossningsplatser
Produktens namn 
l Produktens namn med svart text mot vit botten.

Farligt gods
l Anslutningar märks även med en farligt gods-skylt,  
med farlighetsnummer och UN-nummer.  
l Farligt gods-skylten ska vara orange med svart text  
och svart ram. Varningsmärkning enligt regelverken  
om transport av farligt gods (bl a ADR-S och RID-S)  
kan anges i farligt gods-skylten.

Cistern

collinder.se  |  040 - 41 88 30

MiljöfarligSkadligHälsofarligBrandfarlig

Dieselolja
Cistern 5A

Tankvolym 2000 m3

RörledningLastningsplats

DIESELOLJA

DIESELOLJA

DIESELOLJA

1202
30

Tankbil

1202
30

collinder.se  |  040 - 41 88 30

MiljöfarligSkadligHälsofarligBrandfarlig

Dieselolja
Cistern 5A

Tankvolym 2000 m3

Skylt för cistern och tank

DIESELOLJA

Rörmärkning

DIESELOLJA

1202
30

Skylt för lastning/lossning

collinder.se  |  040 - 41 88 30

HälsofarligGiftigBrandfarlig

Metanol
Volym 27,8 m3

Mått FXP-dekal Aluminiumskylt

300 x 210 mm CD1 CS1

420 x 300 mm CD2 CS2

600 x 420 mm CD3 CS3

Dekaler och skyltar för cisterner och tankar
Utformning enligt era önskemål. Andra storlekar än i 
tabellen kan fås på begäran.

Skylt för farligt gods med ADR-S och RID-S.

Märkband (rullar 
med märktejp för  
rör) finns i 40 och  
80 mm bredd  
i 5, 10 och 25 m 
längder. 

Vi trycker också 
specialrullar med 
flera CLP/GHS-
pikogram på  
samma rulle, även  
i bredd 160 mm. 

Exempel på rörmärkning med CLP/GHS faropiktogram

Märkband  
med CLP/GHS  
faropiktogram

Dekaler med CLP/GHS piktogram  
och all annan varselmärkning
Vi har alla typer av varselmärkning.  
För komplett sortiment se vår hemsida  
collinder.se eller beställ vår katalog för  
märkning, information och säkerhet. 

l Våra populära remsor  
med små självhäftande  
dekaler för CLP/GHS- 
märkning finns i  
60x60 mm, 
30x30 mm, 
20x20 mm.

Orange Brandfarliga gaser

Brun Brandfarliga vätskor

Gul Oxiderande gaser & vätskor

Violett Frätande och giftiga vätskor

Ljusblå Luft och vakuum

Grå Vattenånga

Grön Vatten

Blå Färskvatten (renat)

Ljusröd Massor, suspensioner

Ljusbrun Övriga gaser

Svart Övriga vätskor

Röd Brandskydd

5.3 Pil för  
strömningsriktning

§ 5.4 Faropiktogram  
enligt CLP/GHS
Vid innehåll av farlig  
kemisk produkt

§ 5.5 Övrig märkning 
Vid behov anges: 
l Tekniska data. 
l Rörnummer  
l Kategori och besiktningsklass 
l Brandskyddsymbol.

§ 5.6 Placering
l Märkning skall placeras väl  
synligt och så förväxling ej sker.

Läs mer på  
collinder.se

Översikt av märkning enligt SS 741:2013.

Obs! 1 juni 2017 

Sanktionsavgiften för  

bristfällig märkning enligt  

AFS 2014:43 träder i kraft  

1 juni 2017.

Fara GHS-nr 40 mm 80 mm

Explosiv GHS01 Y40-GHS1 Y80-GHS1 

Brandfarlig GHS02 Y40-GHS2 Y80-GHS2

Oxiderande GHS03 Y40-GHS3 Y80-GHS3

Gas under 
tryck GHS04 Y40-GHS4 Y80-GHS4

Frätande GHS05 Y40-GHS5 Y80-GHS5

Giftig GHS06 Y40-GHS6 Y80-GHS6

Skadlig GHS07 Y40-GHS7 Y80-GHS7

Hälsofarlig GHS08 Y40-GHS8 Y80-GHS8

Miljöfarlig GHS09 Y40-GHS9 Y80-GHS9

Rörmärknings- 
dekal Tryckluft  
med GHS04.

Nyhet! AFS2014:43 föreskriver – utöver punkterna nedan – att  
rörledningar för gaser, även luft, med tryck >2 bar skall märkas 
med GHS4 (Gas under tryck). Brandfarliga gaser med GHS02 
märkning behöver dock inte märkas med GHS04. Vattenånga  
räknas inte som gas enligt CLP men Arbetsmiljöverket  
rekommenderar märkning med GHS04 även för ånga.
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