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UFI, og hvad den betyder for
dine produktetiketter
Vigtige oplysninger til virksomheder, der lancerer farlige blandinger på EØS- 1
markedet

Et nyt mærkningselement vil
kunne ses på produktetiketter
fra og med 2020 — en kode med
16 tegn, også kaldet den unikke
formelidentifikator (UFI).
Senest i 2025 bliver UFI'en
obligatorisk på alle produkter, der
er klassificeret for sundhedsfarer
eller fysiske farer. Importører
og downstreambrugere, der
markedsfører sådanne produkter,
vil have pligt til at stille
specifikke produktoplysninger
til rådighed, herunder UFI'en,
for giftinformationscentraler.
Du kan finde værktøjer og
støtte til at generere UFI'er
på ECHA's websted om
giftinformationscentraler.
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Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) omfatter EU's 28 medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein.
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HVAD ER EN UFI?
Den unikke formelidentifikator, også kendt under
akronymet UFI, er en alfanumerisk kode på 16 tegn,
der bliver obligatorisk på etiketten på produkter, der
indeholder en farlig blanding.
Ud over UFI'en har du også pligt til at opgive andre
oplysninger om din blanding og tilknyttede produkter til
giftinformationscentralerne, såsom sammensætning,
handelsnavn, farve, emballering, produktkategori og
toksikologiske oplysninger. Formålet med UFI'en er at
oprette en entydig forbindelse mellem de oplysninger, du
stiller til rådighed sammen med det produkt, du lancerer
på markedet.
Betingelsen for tildeling af en UFI er, at alle produkter,
der er mærket og anmeldt med den samme UFI, skal have
samme blandingssammensætning.

HVORDAN VIL UFI'EN BLIVE ANVENDT?
UFI'en og de øvrige oplysninger, du har opgivet, vil
primært blive anvendt af giftinformationscentraler
i forbindelse med alarmopkald. F.eks. kan UFI'en
oplæses direkte fra produktetiketten for operatøren på
giftinformationscentralen sammen med handelsnavnet
for præcist at identificere det produkt, der er involveret i
hændelsen.

HVAD SKAL DU BRUGE FOR AT OPRETTE EN UFI?
For at oprette en UFI til din blanding skal du bruge din
virksomheds momsnummer (eller "virksomhedsnøgle" i
særlige tilfælde) og et blandingsspecifikt formelnummer.
Du får din UFI-kode ved at indtaste disse to numre i
ECHA's UFI-generator. Momsnummeret er et afgørende
element i at sikre, at din UFI er unik, så der ikke opstår
sammenfald mellem UFI'er genereret af forskellige
virksomheder.
Din virksomhed anvender sandsynligvis allerede interne
formelkoder. Hvis de udelukkende er numeriske —
mellem 0 og 268 435 255 — kan du anvende dem direkte
i UFI-generatoren. I andre tilfælde, såsom hvis de er
alfanumeriske eller indeholder andre tegn, skal du først

tildele dine blandinger nye formelnumre, der følger det
krævede format. Det er afgørende, at du ikke genanvender
de samme formelnumre med det samme momsnummer,
hvis blandingerne har forskellige sammensætninger.
Du kan finde UFI-generatoren og brugervejledningen
på ECHA's websted om giftinformationscentraler
på de 23 EU-sprog. Hvis du har ansvaret for en stor
produktportefølje, ønsker du måske selv at udvikle din
egen generator i din virksomheds IT-system for mere
effektivt at oprette flere UFI'er samlet. Er det tilfældet,
får du brug for at læse UFI-brugervejledningen for
udviklere.

VIL UFI'EN HOLDE DINE
VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER FORTROLIGE?
UFI'en respekterer også integriteten af dine fortrolige
virksomhedsoplysninger. Det er f.eks. ikke muligt at
afkode oplysninger om blandingssammensætningen fra
UFI'en. Det er kun giftinformationscentralerne, der vil
vide, hvilke blandingssammensætninger der svarer til en
given UFI. På denne måde beskytter UFI'en dine fortrolige
virksomhedsoplysninger.

HVORDAN ANVENDES UFI'EN I
FORSYNINGSKÆDEN TIL EN BLANDING I
BLANDING?
En blanding, der lanceres på markedet, består ofte af en
blanding i blanding, dvs. at den er lavet ved at blande to
eller flere blandinger sammen i henhold til formulatorens
specifikationer. Da det ikke er muligt at afkode fortrolige
oplysninger om en blandingssammensætning fra
UFI'en, kan UFI'en anvendes sikkert i forsyningskæden.
Du kan modtage en UFI fra din leverandør højere
oppe i leverandørkæden eller levere din UFI til din
downstreamformulator i stedet for at afsløre den
komplette sammensætning. Før UFI'en udveksles i
forsyningskæden, skal giftinformationscentralerne
imidlertid allerede kende den.

HVORNÅR HAR DU BEHOV FOR EN NY UFI-KODE?
Så længe blandingssammensætningen forbliver den
samme, kan UFI-koden også fortsat være den samme, også
selv om der foretages andre ændringer af produktet (som
f.eks. en ny emballering eller et nyt handelsnavn).
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En ny UFI skal kun genereres og trykkes på eller
påklæbes etiketten, når der forekommer en ændring
af blandingssammensætningen, f.eks. hvis der
tilføjes, fjernes eller udskiftes et indholdsstof,
eller hvis indholdsstoffernes koncentrationer
ændres ud over det tilladte variationsinterval. Du
skal være sikker på, at du overvåger ændringer af
blandingssammensætningen og genererer en ny UFI,
underretter giftinformationscentralerne og forsyner dine
produkter med en ny etiket, hvor det er nødvendigt.

KAN DU ANVENDE EN UFI TIL FLERE PRODUKTER
ELLER FLERE UFI'ER TIL ET PRODUKT?
Så længe blandingssammensætningen i produktet
er den samme, kan du anvende den samme UFI på
produktetiketter i alle EØS-lande, eller du kan anvende den
samme UFI på etiketten på produkter i det samme land,
selv om du markedsfører dem under forskellige navne. Af
hensyn til datastyring eller af kommercielle årsager kan du
vælge at tildele mere end en UFI til den samme blanding. I
dette tilfælde skal hvert enkelt produkt have sin egen UFI,
også selv om det indeholder den samme blanding.
Uanset hvilken metode du vælger, er det afgørende, at du
oplyser den korrekte UFI til giftinformationscentralerne
på hvert enkelt markedsområde, så
alarmberedskabspersonalet entydigt kan identificere
produktet.

KAN DU ANVENDE UFI'ER TIL IKKEFARLIGE
BLANDINGER?
Du vil måske finde det nyttigt at tildele en UFI til en
ikkefarlig blanding eller til blandinger, der udelukkende er
klassificeret som miljøskadelige.
Hvis du frivilligt medtager UFI'en på etiketten for
slutprodukter, der indeholder sådanne blandinger, ville
det være en hjælp for giftinformationscentralerne, idet
viden om ethvert produkt, der oplyses i et opkald til en
giftinformationscentral, uanset om det er klassificeret
eller ej, sætter beredskabspersonalet i stand til at give
mere præcis rådgivning.
Hvad angår blandinger i blandinger, vil du måske
ønske at holde dine fortrolige forretningsoplysninger
beskyttet af UFI'en, når du oplyser om din blanding
i forsyningskæden. Hvorvidt du medtager UFI'en på
etiketten eller ej er valgfrit, men du skal meddele den til
giftinformationscentralerne, så de kan skabe forbindelse
mellem blandingen i blanding og de relevante oplysninger.
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SKAL UFI'EN ALTID MEDTAGES PÅ ETIKETTEN?
UFI'en skal trykkes på eller påklæbes etiketten på
alle dine produkter, der indeholder farlige blandinger.
I tilfælde, hvor produkter ikke er mærket, såsom visse
produkter, der anvendes på industrianlæg, kan UFI'en
angives på sikkerhedsdatabladet.

HVAD ER REGLERNE FOR UFI-KODEN PÅ
ETIKETTEN?
Akronymet "UFI" (ens på alle EU-sprog og i alle EUalfabeter og skal ikke oversættes) skal anføres med store
bogstaver og efterfølges af en alfanumerisk kode på 16
tegn. Koden er opdelt i fire blokke, der hver er adskilt
med en bindestreg. Selv om der ikke stilles specifikke
krav til f.eks. skrifttype eller -størrelse, skal UFI'en
fremgå tydeligt og læsbart på produktets etiket. På
grund af forskellige etiketstørrelser og andre etiketkrav,
der konkurrerer om etiketpladsen, skal UFI'en placeres,
så den er let at se (f.eks. tæt ved stregkoden eller
farepiktogrammerne). Kort sagt skal du afgøre, hvordan
UFI'en skal trykkes eller påklæbes så effektivt som muligt,
så den kan oplyses til giftinformationscentralerne.

HVORNÅR SKAL UFI'EN SENEST FREMGÅ AF
ETIKETTEN?
Din virksomhed vil få pligt til at meddele UFI'en og andre
produktoplysninger i det nye harmoniserede format
senest den 1. januar 2020 for blandinger, der er bestemt
til forbrugeranvendelse. Blandinger, der er beregnet til
erhvervsmæssig anvendelse, skal meddeles senest den
1. januar 2021, og blandinger til industriel anvendelse
ikke før den 1. januar 2024. Blandinger, der allerede er på
markedet, har indtil overgangsperioden udløber, hvilket vil
sige, at alle relevante produkter på markedet senest den
1. januar 2025 skal have en UIF på etiketten.

Integer tempus neque ac posuere
tincidunt. Sed vehicula facilisis
auctor. Suspendisse molestie nunc
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Quisque volutpat euismod leo et
feugiat. Quisque sagittis, lectus quis
dictum gravida, mauris libero
sollicitudin velit, eget elementum
libero felis et velit. Duis fringilla
aliquam varius. Donec faucibus et
felis et tincidunt. Etiam eget felis
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aliquam porta est blandit fermentum in vel
enim. Aliquam mattis magna mauris,
dapibus nisi interdum semper
sit amet mollis ipsum tincidunt sed.
elementum. Etiam venenatis lacus
Ut sed libero mauris. Ut et urna
at neque varius, vel varius arcu
tempus nisl laoreet fringilla.
laoreet.

Warning

Company
P.O Box XXX
Street and number
Postal code, City
Country

UFI: H563-L90S-R783-J823

Et eksempel på en produktetiket med tydelig
angivelse af produktets UFI-kode.

Webinarer:
https://echa.europa.eu/support/training-material/
webinars
Nationale helpdeske
https://echa.europa.eu/da/support/helpdesks
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Virksomhederne skal være klar med deres UFI på
etiketten, før fristen udløber, så de kan indsende
produktoplysningerne til giftinformationscentralerne.
I praksis betyder det, at oprettelsen af UFI'er og
trykningen af passende produktetiketter bør være
omhyggeligt indarbejdet i din virksomheds planlægning og
kunne gennemføres forud for udløbet af de pågældende
frister for indsendelse — allerede fra og med i dag.

Instructions for
use

