
La sostenibilitat i la seguretat de les persones són elements clau en la filosofia de 
negoci de Proquimia, que procura controlar qualsevol tipus d’impacte potencial sobre 
el medi ambient i la societat. 

Fidels a aquests valors, a Proquimia treballem des del 2011 en un procés de canvi 
progressiu d’etiquetatge dels nostres productes, per adaptar-los a la nova normativa 

CLP que ha de permetre a la industria fer un pas més cap a la protecció de la salut humana i el medi ambient. 

En aquest document us volem oferir una visió general del nou reglament CLP, com afectarà els nostres productes i 
quina implicació suposarà per als nostres clients. 
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El CLP és el nou reglament de classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles químiques 
perilloses, que substitueix l’actual Directiva de Preparats Perillosos (PDP) per el Sistema Globalment 
Harmonitzat de les Nacions Unides (SGA), un sistema d’abast mundial per a la classificació i 
etiquetatge de productes químics, l’objectiu del qual és aconseguir una major uniformitat en 
l’etiquetatge dels productes en relació als perills que presenten. 

El CLP suposa un canvi en el càlcul del risc dels productes, fet que implica canvis en les 
etiquetes i en les fitxes de seguretat. 

Canvis principals en les etiquetes: 

     Es substitueixen els símbols per pictogrames 

S’introdueixen les paraules d’advertència:
     > ATENCIÓ per a les categories menys greus i
     > PERILL per a les categories més greus

Es substitueixen les frases de risc (R) i de seguretat (S) per les Indicacions de perill (H) i els Consells de precaució (P).

Etiquetes CLP en l’envàs extern per a tots els productes que no estiguin classificats per el transport. 

Les noves regles per al càlcul de la perillositat segons el CLP són més estrictes i restrictives, motiu pel qual la 
classificació de perill dels productes podrà ser incrementada o modificada tot i que la formulació segueixi essent 
la mateixa. 
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Les fitxes de seguretat s’aniran actualitzant per incloure-hi la classificació CLP. La classificació 
CLP es troba a la secció 2 de la fitxa de seguretat. Inclou la classificació de perill (pictograma), 
la paraula d’advertència, les indicacions H i P i la informació complementària.

> Els EPI necessaris apareixen a la secció 8 de la fitxa de seguretat. Degut al canvi del càlcul 
de la perillositat segons la nova classificació CLP, és possible que es modifiquin els EPI 
requerits, tot i que les nostres formulacions no hagin patit cap canvi. 

> A la fitxa de seguretat també s’hi troben els requisits de manipulació, transport i emmagatzematge dels productes, que 
poden ser diferents als que es recollien a la normativa anterior. 

Tots els productes químics fabricats a partir de l’1 de juny de 2015 s’hauran de classificar i 
etiquetar segon el reglament CLP. Els productes etiquetats amb la normativa anterior DPD i 
comercialitzats abans de l’1 de juny de 2015 es podran seguir venent a la cadena de 
subministrament i esser utilitzats fins el juny de 2017.

Proquimia garanteix que no s’ha modificat cap de les seves formulacions, i per tant les seves 
característiques quant a utilització i seguretat no han canviat. 

En el cas de reformular algun dels nostres productes, sempre serà amb l’objectiu de reduir-ne 
la seva perillositat i millorar la seguretat per a l’usuari, amb el compromís de seguir oferint la 
mateixa qualitat i rendiment en cadascun dels productes afectats i informar els nostres clients 
dels canvis realitzats.

Proquimia ja comercialitza alguns productes amb el nou etiquetatge CLP. Actualment s’estan redissenyant les etiquetes 
dels productes restants per poder complir el calendari establert (1 de juny de 2015).

Aquest és un petit resum de la nova normativa CLP i dels canvis més rellevants que us trobareu properament. Qualsevol 
dubte o aclariment referent a aquest tema, ens podeu adreçar un correu a reglamentoclp@proquimia.com
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